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municipiului

Dlnd expresie voinței perseverenta 
de pace a poporului român, eforturi
lor sale pentru instaurarea tn viata 
internațională a unui climat de înțe
legere șl 
cordial
Prezidiului .__ .____ . ..._
Păcii, inlrunllă In capitala 
tone

privește, România socialistă 
lin respectul independenței

le demo- 
toare de 

Iunie, țara noastră

ÎN PAGINA A V-A

în semn de prețuire a trecutu- 
tulul istoric al municipiului Satu 
Mare, a contribuției aduse de lo
cuitori! săi in decursul veacurilor 
la lupta întregului popor pentru 
îndeplinirea Idealurilor de liber
tate șl progres social, precum și 
pentru participarea activă la în
făptuirea politicii Partidului Co
munist Român de făurire a socie-

„Una dintre marile probleme care 
confruntă societatea umană in zilele 
noastre o constituie Înlăturarea de
calajelor existente intre gradul de 
dezvoltare a citorva țări și n Imen
sei majorități a statelor lumii. Solu
ționarea acestei probleme se Înscrie 
ca o condiție esențială a promovării 
unor raporturi Intre state bazate pa 
justiție și morală, ca o premisă In
dispensabilă a dezvoltării solidarității 
mondiale șl a jprogresidul general al 
umanității. Iată de ce considerăm ca 
un imperativ de stringentă actualitate 
unirea eforturilor Internaționale in 
vederea sprijinirii atelive a statelor 
care suferă de pe urma subdezvol
tării, încurajarea preocupărilor aces
tor state Îndreptate spre valorificarea 
resurselor umane șl naturale de caro 
dispun, spre ridicarea nivelului de 
trai material, șt spiritual al popoare
lor.

Acordlnd o atenție deosebită extin
derii relațiilor cu țările care au pă
șit pd drumul dezvoltării indepen
dente, România susține lupta popoa
relor latlno-amerlcane șl do pe alte 
continente pentru trecerea bogățiilor 
și resurselor naționale In propriile 
mUnt,. pentru .propășirea economică 
și socială, pentru, un viitor mat bun.

‘Deafășurir.du-se . Intr-un moment 
elțil binpâlreâ lai pune mari speran
țe In găsirea căilor menite să ducă la 
eliminarea focarelor de război, in 
înfăptuirea unor programe concrete 
de dezarmare, la realizarea unul sis
tem trainic de securitate șl pace in 
lume, dezbaterile și acțiunile ce le va 
iniția înaltul for al mișcării mon
diale a păcii pot constitui un aport 
valoros la această nobilă cauză a tu
turor popoarelor lumii. Acțlonlnd In 
comun, pe deasupra deosebirilor do 
concepții politice, filozofice sau reli
gioase, toți oamenii de bună credință, 
toate organizațiile democratice, dife
ritele mișcări sociale, opinia publică 
mondială vor putea Influența pozitiv 
cursul evenimentelor din lume, con
tribuind la Instaurarea unui climat de 
Înțelegere, colaborare șl pace pe pă- 
mînt

Cu aceste g! nd uri, urez reuniunii 
dumneavoastră succes deplin In atin
gerea scopurilor propuse.

Folosesc, totodată,.acest prilej pen
tru a transmite poporului chilian me
sajul de prietenie al poporului ro
mân, împreună cu urările de noi șl 
mari realizări în lupta pentru un 
viilor de pace și bunăstare, pentru 
înflorirea continuă a patriei.

Cunoașteți cit de dinamic s-a 
dezvoltat, după eliberare, munici
piul Satu Mare. Este suficient să 
menționez că In 1071 s-a realizat 
numai In două zile șl jumătate în
treaga producție industrială a ju
dețului din 1938. (Aplauze prelun
gite). Vă închipuiți, tovarăși, pro
duceți de fapt, acum Intr-un an, 
cit s-ar fi produs, la nivelul lut' 
19Jț8, în .piai .bine do.'. 100 de ■ tini. 
Iată ce progres a cunoscut fri anii 

Maro f (Aplauze, urale). Orașul' 
dumneavoastră s-a dezvoltat pu
ternic allt in ce privește "numărul 
populației — ajunglnd in aproape 
100 OOO de locuitori — cit șl din 
punct de vedere nl construcțiilor 
care nu transformat Satu Mare in
tr-o localitate modernă, înfloritoa
re. Fără îndoială că odată cu aceas
ta a crescut și bunăstarea mate
rială și spirituală, a oamenilor 

Imuncii.
Realizările din municipiul dum- 

neavoastră — ca In general suc
cesele obținute de poporul nostru 
în făurirea noii societăți — vor- . 
besc despre superioritatea orîndulrii 
socialiste, despre. faptul că numai- 
socialismul poate asigura o ase- 

dezvoltare impetuoasă a 
producției materiale, creșterea In
tr-un asemenea ritm a bunăstării 
oamenilor muncii, adevărata egali
tate îh drepturi a cetățenilor, că 
numai socialismul poate garanta 
fiecărui cetățean participarea de-- 
plină la conducerea destinelor țării. 
(Aplauze, urale; se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R.-).

Putem afirma cu ’ îndreptățită 
mîndrle că oamenii muncii din Ro
mânia-, — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — stă- 
pini pe destinele lor, acționează cu 
fermitate, sub conducerea partidu
lui comunist, pentru a-și tauri vii
torul așa cum II doresc. Toți cei 
ce muncesc în patria noastră, 
fără deosebire de. naționalitate, 
slut ferm holărîți sâ facă totul 
pentru înfăptuirea programului e- 
lnbo:-.it de Congresul al X-len nl 
partidului privind făurirea societă
ții socialiste multilateral dezvol
ta te în România.

în munca pe care am desfășu
rat-o au fost nu puține greutăți;

colaborare, adresez un salut 
participant Hor la reuniunea 

Consiliului Mondial al 
țării prie- 

profund angajată In 'realiza
rea unul amplu program de înnoiri e- 
conornice și sociale — Republica Chile.

După cum se știe, dezvoltarea lumii 
confamporane sub influența puterni
că a revoluției șiUnțlfico-tehnice de
termină o. tot mai strinsă interdepen
dență a țărilor șl popoarelor, ridică 
numeroase probleme de Interes vitei, 
a căror soluționare nu' poate avea loc 
dedt la scară planetară, cu aportul 
tuturor statelor, al tuturor națlunMar. 
Da aid derivă necesitatea imperioasă, 
mereu mal mult resimțită, a promo
vării solidarității umane pe plan 
mondial, a extinderii șl ramificării 
continue a cooperării și colaborării 
Internaționala In cele mai variata 
forme.

Desigur, 6 conlucrare -largă șl fruc
tuoasa Jâ scara . IniiregM comunități 
mondiale . reclamă neapărat clibera- 
rea relațiilor’jdintre•• țări și. popoare 

^«fepttca.ttKdlnkUșj.. pra.cU.ri. ,.cwc. Ja 
pot împiedica dezvoltarea, implică 

1 respectul' reciproc între stela, șl na
țiuni,’ observarea, neabătută de către 
toți și față de toți a Aormelor de 
drept, șl morală internațională. Mer
sul evenimentelor Internaționale a- 
testă că tocmai nesocotirea acestor 
principii șl norme reprezintă cauza 
principală a neînțelegerilor șl tensiu
nilor între, state, sursa focarelor de 
război existente în diferite puncte ale 
globului; '

în ce o ;
a făcut d ___ —______ JB
șl suveranității popoarelor, al egalită
ții în drepturi șl neamestecului In 
treburile Interna ale altor țări o 
constantă a politicii sala externe, o 
regulă de- conduită in viața Interna
țională. împreună cu fo-țeli 
craiice, progresiste șl iubito 
pace din întreaga lume. ț_^___ __
militează împotriva politicii imperia
liste do forjă șl agresiune, pentru 
stingerea forajelor de război, sprijină 
activ lupta popoarelor pentru lichi
darea colonialismului, neocolonlalls- 
mulul șt Imperialismului, susține 
dreptul fiecărei națiuni la dezvolta
rea liberă ?! .independentă, potrivit 
propriilor sale asplrațiL

lății socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră,

cu prilejul aniversării a 1 000 de 
ani de, existență atestată docu
mentar.

Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România decretează:

Artleol unic, — Se conferă Ordi
nul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I 
Satu Mare.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului dc Miniștri 

al Republicii Socialiste România

la adunarea

Președintele Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,
Doresc să1 încep prin a vtt adresa 

dumneavoastră, tuturor locuitorilor 
municipiului șl județului Satu. 
Mare, un călduros salut din partea 
Comitetului Central al partidului,- 
a Consiliului de Stat șl a Consi
liului'de Miniștri ale Republici! So
cialiste România. (Aplauze puter
nice; urale).

Pentru mine șl pentru ceilalți 
tovarăși din. ;con.dtawrea, parțldulc L. 
șl statului constituie o dcowbltă 
plăcere să participăm, Împreună cu 
dumneavoastră, ia sărbătorirea 
unul mileniu de existență docu
mentară a municipiului Satu Mare. 
(Aplauze puternice). Folosesc acest 
prilej pentru a vă: adresa dum
neavoastră/ tuturor locuitorilor 
municipiului, cele mal calde feli
citări, atlt pentru sărbătorirea unui 
mileniu de istorie a localității In 
care trălțl, cit șl pentru acordarea 
înalte! distincții a patriei noastre, 
„Steaua Republicii". Decernarea 
acestei decorații marchează impor
tanța evenimentului istoric pe care- 
îl aniversăm șl' totodată, sublinia
ză aprecierea pe care partidul șl 
statul nostru o dau activității' oa
menilor muncii din municipiul 
Satu Mare, consacrată operei de 
construcție a societății socialiste în' 
România. (Aplauze puternice, ura
le ; se scandează: „Ceaușescu — 
P.C.R.“).

Sărbătorim In acest an un mile
niu de ’ existență documentară a 
municipiului, dar Istoria acestei lo
calități se pierde în timpuri stră
vechi. încă de pe vremea ’statului 
dac ol lui Buerebista, pe teritoriul 
de astări al municipiului exista o 
localitate înfloritoare. Izvoarele is
torice vorbesc, de asemenea, de 
existența pa aceste meleaguri a te
nul mare șl puternic voievodat — 
cel ol lui MenumoruL Apoi, alături 
de populația băștinașă, pe aid s-a 
așezat populația maghiară. A în
ceput astfel conviețuirea milenară 
a românilor și maghiarilor care, 
muncind șl luptînd Împreună, au 
ridicat toi ceea ce există astăzi pe 
aceste meleaguri. El au avut de În
fruntat multe greutăți, au trebuit să 
ducă multe bătălii împotriva asu
pritorilor. Muncind și lupllnd îm
preună, au învățat să se cunoască 
șl să se prețuioscă. S-a creat o ade
vărată frăție între oamenii muncii

de pe aceste meleaguri care, uriîn- 
du-șl eÎQrturile pentru făurirea li
nei vieți mal bune, mai fericite, nu 
țin seama de- nici o deosebire de 
naționalitate. (Aplauze puternice, 
urale ; se scandează : „Ceaușescu — 
P.CJL“).

încă In 1380 iobagii român! și 
maghlhrl s-au ridicat împreună îm
potriva feudalilor. în războiul țăra- 
nltor condus de ■ Dojo,, rornănțl șl 
maghiarii au luptat,, de asemenea, 

■'ta7olălțffi*'meFfi;pSi3d5!fc’ta‘lîhtil"'ltMi 
Mifial. Viteazul cu oasteaTul. Miș
cările revoluționare din 1703—1711, 
conduse de Francîsc Rakoczl II, au 
reunit sub stindardul pe care era 
scris „Pentru patrie, pentru liber
tate" populația română șl ma
ghiară.

Răscoala lui Horia, Cloșca și 
Crișan a avut un puternic răsunet 
și pe meleagurile sătmărene. Re
voluția din 1848 a marcat, de a- 
semenea, momente importante de 
colaborare Intre români și unguri 
în lupta Împotrivă asupritorilor. 
Este cunoscută, totodată, activita
tea desfășurată de VasUe Lucaclu 
pe aceste meleaguri; precum și 
participarea sătmărenilor la reali-" 
zarea, statului național, român In 
1018. Este", de asemenea, vie :n 
mintea -noastră tradiția revoluțio
nară a clasei muncitoare din mu
nicipiul dumneavoastră, particl- 
ptirea sătmărenilor la greva ge
nerală din 1920, precum și la
luptele desfășurate în perioada 
dintre cele două războaie mon
diale împotriva jugului asupririi 
burghezo-moșiereșll. Este ,cunoscu- ' 
tă. totodată, participarea activă a 
sătmărenilor, la lupta împotriva 
fascismului, pentru eliberarea pa
triei. Putem’ spune acum, la aceas
tă sărbătoare,. că Istoria milenară 
a municipiului Satu Mare este , 
strîns legată de conviețuirea fră
țească, de munca șl lupta comu
nă a românilor șl maghiarilor. 
Viața i-a învățat câ trebuie să 
conlucreze întotdeauna strfns uniți, 
să se opună întotdeauna asupririi, 
politicii de învrăjbire națională, să 
facă totul pentru a întări solidari
tatea șl frăția de muncă și luptă, 
constituind un tot unic In efortu
rile pentru edificarea socialismu
lui șl comunismului in patria noas
tră comună ! (Aplauze puternice, 
urale; se scandează: „Ceaușescu— 
I’.C.R.").

„VOM LEGA Șl MAI 
STRÎNS PROGRAMUL DE 
ÎNVĂȚĂMÎNT, ÎNTREA
GA NOASTRĂ ACTIVITA
TE DIDACTICĂ, ȘTIINȚI
FICĂ, EDUCATIVĂ DE ÎN
DEPLINIREA SARCINILOR 
ACTUALE Șl DE PER
SPECTIVĂ ALE DEZVOL
TĂRII SOCIALISTE MUL

TILATERALE A ȚĂRII"

iJ®
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muncii
Piața Republicii, din centrul mu- C----  ' „

nlciplulul, freamătă. Slnt întruniți cultură șl 
aici dleva zeci de mii de locui- ' 
tort, muncitori. Intelectuali, elevi, 
practic aproape Intri 
n orașului; t'"

dnematografe, un muzeu, o casă de 
cultură șl biblioteca municipală-

Oamenii mur.cil din județul nostru, 
alături do întregul popor — a spus 
ln continuare vorbitorul — desfășoa
ră o entuziastă întrecere socialista ln

Cel mal de nord municipiu de pe 
harta țării, Salu Mare, a împlinit un 
mileniu de existență atestată docu
mentar.-Gloriosul Jubileu, care a po-„ 
iarizat entuziasmul tuturor celor 
09 000 de locuitori, mlndri de stră
vechea Istorie a orașului lor, a căpă
tat o mare strălucire prin prezența 
ln sărbătoare a conducătorului parti
dului, șl statului nostru, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu.

Secretarul general al partidului a 
‘ sosit ta Salu Mare in dimineața zilei 

de 3 octombrie, venind din.Cluj, unde 
s-a lnlllnlt cu oamenii muncii din a- 
ceașlă parte a țârii In cadrul vizitei 
sale de lucru și cu prilejul deschiderii 
noului an de Invâțăraint universitar.

La. plecarea din Cluj, zeci do mii 
de cetățeni au Ieșit pe străzile mu
nicipiului pentru a-șl lua rămas bun 
de la tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 
salutîndu-l cu multă căldură.

în'Plata Victoriei, ln centrul ora
șului, o gardă de onoare formată din 
militari. membri al gărzilor patriotice 
șl tineri din detașamentele de pregă
tire pentru apărarea patriei, prezintă 
onorul comandantului suprem al for
țelor noastre armate. Se intonează 
Imnul de Slat al Republicii So
cialiste România. Tovarășul, Nlțolne C ...------------ .
onoare.

Apoi, adreslndu-se miilor de oa
meni ai muncii adunați in piață, se-' 

. crelarul general al partidului mulțu
mește muncitorilor, Intelectualilor, 
Întregii populații clujene, pentru pri
mirea călduroasă făcută pe tot par- 

' cursul vizitei, le urează noi succese 
ln îndeplinirea angajamentelor luate 
pentru.Înfăptuirea actualului plan 
cspclnnl in patru ani șl Jumătate, 
multă sănătate și fericire.

în aplauzele șl uratele clujenilor, 
coloana de mașini se Îndreaptă spre 
Satu Mare. Aceeași primire căl
duroasă a fost rezervată conducăto
rilor de partid șl de «lat la Gherla, 
Dej și In celelalte localități de pe 
traseu. Plnă la Ieșirea din județul 
Cluj, ^tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat au fost Însoțiți de tovarășul Au
rel Duca, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Cluj, de alii repre
zentanți al organelor locale de partid 
și do stat.

Plnfl la Satu Mare se străbat co
mune frumoase din județele Sălaj șl 
Maramureș. Ml! de țărani coopera
tori salută cu entuziasm pe tovară
șul Nicolac Ceaușescu, La Șomcuia 
Mare, coloana de mașini se oprește 
ln centrul localității, unde se aduna
seră toți locuitorii comunei șl nlțl 
cooperatori din satele Învecinate. Era 
de față tovarășul Gheorghe Blaj, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Maramureș ol P.C.R. Prin aplauze 
?1 urale, cel prezent! lșl exprimă 
bucuria de a avea ln mijlocul lor 
pe Iubitul conducător al poporului 

* .nostru. Se scanda . ..Ceaușescu — 
•WaSrtWW®. 
trce-'âpol. prin orwral1 Bata Marejrin- 
dtmpinâțl de oa.menta'munril Mo-aici 
ln aceeași atmosferă entuziastă șl 
ajung, la ora .10, ln Satu Mare.

La sosirea ln orașul Satu Mare a 
tovarășului Nlcolae Ceaușescu, mii 
de oameni, unii venlțl din alte loca
lități ale județului, trăiesc clipele de 
emoție șl bucuria proprii marilor eve
nimente, ovaționează și aclamă în
delung.

împreună cu aecretarul general al 
partidului au sosit tovarășii Paul 
Nlculescu-MlzU șl Miha! Gere.

Un caid cuvlnt de bun sosit in 
orașul milenar este roșiii de tova
rășul Ieși" Ugtar, membru supleant 
al Comitetului Executiv ol C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al comitetului 
județean de partid, președintele 
Consiliului popular județean Satu 
Mare.

O companie militară, împreună cu 
detașamente alo gărzilor patriotice și 
formații de pregătire a tinerelului 
pentru apărarea patriei, prezintă 
onorul. Se intonează Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste România.

în timp ee ovațiile nu contenesc, 
primarul municipiului, Vaslle Glta,* 
laminează tovarășului Nicolac 
Ceaușescu cheia do aur a orașului 
milenar.

La rlndul lor, pionierii, împreună 
cu un grup de copil Inveșmtatoțl ln 
tradiționale costume oșencștl, oferă 
flori conducătorului Iubit, 11 Incon-, 
joară cu dragoste, lntr-o revărsare 
grantană do recunoștință șl stimă.

na dintre purtătoarele cravatei rq- 
șil, eleva Simona Nastal, do la liceul 
„Mihall Emlnescu*. rostește clleva 
cuvinte pline de emoție șl căldură, 
exprlmlnd voința tinerel generații do 
a dărui patriei, partidului, tot ce e 
mai frumos ln glodurile șl fapta lor. 
merglnd mereu ..tot înainte" spre 
binele șl fericirea poporului nostru.

Momentele solemne ale intilnirli 
slnt încheiate de puternice aplauze 
și urale. care culminează atunci dnd 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu se apro
pie do rlndurile do oameni al mun
cii, răspunzlnd cu căldură salutului 
lor, stringindu-le mlinlle.

Aniversarea celor 10 veacuri de 
Istorie sătmăreonă a fost pregătită 
cu mare însuflețire și dăruire de 
toți locuitorii orașului — români, 
maghiari, germani sau de alte na
ționalități —- lntr-o impresionantă, 
unitate. Zorii zilei de marți au sur
prins străzile, casele, marile edificii 
in ipostaza tor cea mal sărbătorească.

Sătmărenii au multe și, Întemeiate 
motive să-șl exprime cu cel mat 
fierbinte entuziasm bucuria do a 
iso relntllni cu tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, pe caro l-au avut întot
deauna alături, și In momentele ma
rilor satisfacții alo muncii împlinite, 
ca și ln clipele de grea încercare 
din mal 1970. Atunci cirtd mlndrul 
lor oraș, a avut ntlt de mult de su
ferit de ‘ pe urma inundațiilor, lo
cuitorii Satului Maro au simțit eu 
emoția șl Imensă recunoștință cit-de 
mare este ajutorul partidului. Cu
vintele de Îmbărbătare rostite alunii 
do tovarășul Nlcolae Ceaușescu au 
avut mult timp ecou In inimile lor. 
aducind Încredere șl speranță. Săt
mărenii au simțit din plin sprijinul 
de tovarăș și de frate al întregii 
târî, nu lecuit rănile orașului, fă- 
cindu-1 să renască. Șl, lată, acum, 
la numai doi ani șl cltcva luni de 
ln acele . zile zbuciumate, orașul 
Satu Mare lșl sărbătorește mileniul, 
mal frumos șl mai înfloritor ca ori- 
clnd. Pe străzile străbătute de co
loana oficială, vechile arhitecturi m 
intllnesc lntr-o fericită simbioză cu 
liniile suple, moderne, ale timpului 
nostril. în centrul orașului, ca și pe 
toate arterele. In cartierele noi. cal
de cuvinte de salut slnt înscrise pe 
edificiile publice, alături de mari ste
me ale orașului peste rare cifra 1u- 
blltarfi evocă file de glorioasă Isto
rie,

Notarul anonim al regelui Beta*al' 
III-loa amintea, cu 10 secole in 
urmă, numele- fortărețe! Sătmar ca 
făclnd" parte din voievodalul Iul 
MenumoruL Atestarea documentară 
demonstrează că așezarea era încă 
șl. mai veche. Alte mărturii din 
veacurile ce.au urmat zugrăvesc 
localitatea de pe Someș ca poarta de 
trecere In drumurile spre Prngn. 
spre VIena șl Cracovia, beneficiind 
de privilegiul de a bate monedă șl 
In care, prin secolul ni XVl-lea. 
apar primele bresle meșteșugăreiil 

Multe secole dc lupte și de sufe
rințe l-au călit pe sătmăreni, i-au 
unit pe Iobagii români șl maghiari, 
în 13®9, două mii de Iobagi din ju
dețul Sntu Mare ee .revolta împotri
va feudalilor’; o răscoală țărănească 
avea să Izbucnească prin aceste locuri 
In *1437, anul Babllnol ; mai ilrzlu, 

' In 1S14, sătmărenii iau parte la 
luptele conduse do Gh. Doja, dștl- 
gind bățfllil. Prin 1570, apoi ln răs
coalele conduse de Moria. Cloșca șl 
Crlșan, ln anul revoluționar 1FFS-8 ne- 
numărați au fost eroii care s-au ri
dicat de pe aceste plaiuri la luptă 
grea împotriva asupririi. în .secolul 
al XX-lea, greve și demonstrații ale 

..^uku XW..U.UU. .«....«jui, j.iwmB muncitorilor din Satu Mare aveau 
Ceaușescu-fareca ln revistă garda do ,oc «proapo ln fiecare an. în 1921. — delegați ai muncitorilor din Satu

Mare au luat parte la congresul de 
constituire a P.C.R. în august 1M0, 
cfnd României I s-a impus Dictatul' 
de la Viena, organizațiile democra
tice țd patriotico, sub conducerea 
Partidului Comunist . Român, nu des
fășurat puternice acțiuni de protest 
și ln orașul Satu Mare. în perioada 
ocupației, acțiunile antlfasdste au 
culminat cu organizarea. In Munții 
Oașului, a unor grupe de partizani. 
Inr ln toamna Iul UML prin sprlii- 
nul acordat armatei, populația Jude
țului Satu Mare ®i-a adus contribu
ția la eliberarea întregului teritoriu 
ol patrie! de sub jugul fascist.

Ornșui milenar reprezintă o remar
cabilă forță economică. O treime din 
populația sa lucrează In industrie : 
uzinele „Unlo“, fabrica „Mondiala", 
fabricile t.23 August*, ..Solidaritatea", 
„Ardeleana* și altele. Dlnd viață che
mărilor' partidului, sătmărenii rapor
tează Indcnllnirea planului pe 9 luni 

' cu o; zile înainte de termen și obți
nerea unei producții Industriale su
plimentaro in valoare de peste IM 
■milioane lei. El acționează cu fermi
tate pentru îndeplinirea înainte de 
termen a planului clnclnaL Lo
zinca de astăzi» îmbrățișată de toți 
oamenii muncii din Industria ju
dețului este /„Cincinalul Ln patru ani 
șl cinci luni*. Această chemare aveam 
s-o relntllnlm la intrarea în fabricai 
de mașini casnice șl emaUnte „23 Au
gust*, prima din unitățile orașului 
vizitate în această zl festivă de tova
rășul Nlcolae Ceaușescu.

La Intrarea Ln întreprindere, secre
tatul. general al partidului este ln- 
llmplnat de Ion Crăciun, ministru! 
industriei ușoare. Sute de muncitori, 
Ingineri șl tehnicieni .„fqp^q. prjpțSre . 
.cnUizloriă. tovarășului.. . Nic^lne 
Ceaușescu, exprlmlnd r'mo'ioriați 'prri- 
fundele lor scTUimeriie .de atonă<si 
prețuire față de conducătorul iubit 
al rsartiduluLșI statului.

Sa vizitează mal Intil secția scu- 
lărle. Secretarul general ai partidului 
este Informat de Inginerul Nyegrai 
Adalbert, directorul fabricii, asupra 
principalelor momente ale procesului 
de producție, preocupărilor colecti
vului' de a realiza repere de o cali
tate optimă, menite a contribui la 
Îmbunătățirea continuă a produselor, 
corespunzător exigențelor actuale aie 
populației.

In secțiile de emallaj șl montaj 
este apredaiă folosirea Judicioasă n 
spațiilor de lucru, prin utilizarea'con- 
veloareîor aeriene. Tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu recomandă extinderea n- 
cestel soluții tehnologice șl In alte 
Întreprinderi. Pe benzile rulante ele 
montajului se văd primind treptat 
contur tipuri moderne de aragaze șl 
alte promise, apreciate cu prilejui 
expozițiilor șl pavilioanelor de .....
mostre. Aid, unde in flecare minut rea fața de 
ia naștere un aragaz, to\-arfișul -
Ceaușescu este Informat di numai In 
acest an au fost aplicate zece ino
vații șl Invenții care scurtează pro
cesul de fabricație al produselor, ast
fel incit In actualul tindnol vor fi 
realizate cu S50 (MMJ mașini aragaz 
mnl mult declt în dndnalul care n 
trecui. în prezent, Întreprinderea săt- 
măreană realizează aproape 10 tipuri 
da aragazuri, un mare număr de ti
puri da mnșlpl de Încălzit cu combus1 
tiblll lichizi șl gnzoși.

Se raportează secretarului general 
al partidului că angajamentele anua
le ou fost îndeplinite In Întregime 
cu un trimestru trial devreme, prlrt- 
tr-o mal bună organizare n muncii 
și prin reducerea cheltuielilor mate
riale.

— Cum merge treaba ? se Intere
sează tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 
adres1ndu-.se muncitorilor.

' — Bine, tovarășe secretar generai, 
răspunde ln numele lor tlnărul 

‘ maistru montei- Tratan Popov Ici. An
gajamentul pe care nl i-am luat ln 
lumina documentelor Conferințe! Na
ționale a partidului, aceia de a reali
za cincinalul in 4 ani șl cinci luni, 
11 vom duce la bun «firșiL VA asi
gurăm câ așa vom face.

în secția galvanizare este remar
cată străduința colectivului fabricii 
de a crcn. cu posibilități proprii, u- • 
tilaje complexe și moderne. Aproa
pe E0 ia sută din Instalațiile aflate 
aici și prezentate tovarășului N'colae 
Ceaușescu slnt realizate prin auio- 
dotnre. Este apreciată In mod, deo
sebit noua Instalație de galvanizare 
Intrată ln funcțiune In primul tri
mestru nl acestui an .șl caro' aduce 
economii la import de ordinul mili
oanelor <le iei valută.

Oaspeții slnt Invitați apoi să vizi
teze expoziția de concepție și cerce
tare a fabricii. Aici slnt expuse pro
duse reprezentative, care Ilustrează 
căutările colectivului In direcția con
tinuei perfecționări a bunurilor de 
consum fabricata ălcL Slnt aoreclnte 
tipurile de aragazuri .,Elegant*,‘ „Mo
dern" și „Lux*, aflate in asimi
lare pentru producția de serie, ca
zanul de încălzire centrală cu com
bustibil lichid pentru un apartament 
de 3—4 camere, recent livrat comer
țului. emailurile decorative pline de 
fantezie șl bun gust obținute prin- 
tr-un procedeu economic creat dc 
specialiștii fabricii.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu reco
mandă ca ln realizarea acestora să 
se țină seama de performanțele ce
lor mal bune produse similare pe 
plan mondial. De asemenea, indică 
a se trece la organizarea asimilării 
aparaturii de siguranță automată șl 
fabricării acesteia ln Incinta viitoa
relor hale, prevăzute pentru etana 
de extindere a fabricii.

Vizita in sfîrșlt in aplauzele si 
uralele sutelor de muncitori, tehni

cieni șl Ingineri al uzinei sătmărene, 
mlndri de a-1 H avut ca oaspete pe 
conducătorul partidului . și statului. 
Ei Lșl exprimă încă o dată hotârlrea 
fermă de a traduce ln viață prețioa
sele- indicații ale recentei Conferințe 
Naționale a partidului.' de a realiza 
Înainte de,termen sarcinile.ca la re
vin in actualul cincinal. ‘

în continuarea vizitei, șocretarul 
, general ni partidului este -oaspetele 

colectivului uzinei .Uniri", producă
toare de utilaje miniere. Întreprin
dere pe lingă care funcționează șl 
grupul unităților- constructoare de 

. astfel de utilaje din întreaga țară.
Tovarășul Nlcolae Ceaușescu. cei

lalți conducători dc partid șl de sțatj 
cnre-1 Însoțesc slnt intlmpinnțl de 
Ioan Avram, ministrul Industriei 
construcțiilor de mașini, de directo
rul genera! hi întreprinderii, infi. 
Vaslle Cădnrlu. Cu flori șl aleasă 
afecțiune ' au venit sute de munci
tori. lnconjurlndu-l . cu căldură, ex- 
prlmlndu-și cu înflăcărare glodurile 
și sentimentele de înaltă prețuire 
față de conducătorul Iubit al parlî-j 
dului sl statului nostru.

Tovarășul :Nicolne Ceaușescu este 
Informat de către directorul uzinei 
in legătură cu dezvoltarea de pînă 
acum șl cea de perșpecllvfi. precum 
și a principalelor realizări pe dința 
lărgirii șl diversificării fabricației. 
Printre cele mai noi șl mal Im
portanta .realizări ale uzinei se 
numără coMtruirea unor, moder
ne utilaje, ' cum slnt, dc pildă, 
trarfapartonii cu bandă de ‘ măre 
capacitate, In lungime, record ln țara 
noastră, de 1.7 km, locomotivele de 
mină modernizate,. . mașinile de ln-. 
căreat minereu cu basculare late
rală. Specialiștii au subliniat că ln 
acest fel au fost traduse ln fapt pre
țioasele indicații și recomandări ale 
tovarășului Nlcolae Ceaușescu la 
precedentele, înillnlrl cu colectivul 
uzinei. Unitatea pune anual la dis
poziția Întreprinderilor economice 
din țară utilaje in valoare de clleva 
miliarde de leL Uzina, prezenta cu 
produsele el ln toate expozițiile na
ționale și Internaționale, aduce o 
prețioasă contribuție șl la lărgirea 
schimburilor economice ale Româ
niei cu alte țâri. Aceasta reprezintă 
Irtcă o dovadă a prestigiului de care 
se bucură colectivul uzinei sătmă
rene. relevă sarcinile deosebite ce-l 
revin in anii următori ca principală 
producătoare dc utilaje miniere.

Se vizitează principalele sectoare 
de producție nle unității sătmărene. 
Un "prim-popas are loc ln secția de 
sculărie ce se caracterizează prtntr-un 
pronunțat grad de mecanizare al pro
ducției.

Oaspeții slnt conduși apoi la atelie
rul de roți dințata, piese ce au o mare 
pondere Ln producția de utilaj minier. 
Tovarășul Nlcolae Geaușescu este 
Informat despre noua tormft de orga
nizare a acestei secții — comasarea 
ei Intr-un singur? loc ln cadrul uzinei 
de utilaj , minier, fapt care a dus la 
reducerea "timpului de lutru CSTM la 

na singură' aceste piese, r breturn 
șl In o mal mare specializare șl, pe

* aceașiâ calo. Îmbunătățirea calității 
produselor. IApreciind această preo
cupare, conducătorul partidului și 
statului a cerut ca și In oile secții șl 
sectoare ale uzinal sa fie găsite forme 
mat burta db organizare a producției 
șl n muncii, factor dc seamă In asi
gurarea unei sporite eficiente econo
mice, Se recomandă totodată o preo
cupare stăruitoare pentru calitatea șl 
diversificarea produselor.

Ca șl pe parcursul celorlalte mo
mente ale vizitei, secretarul general 
al partidului se interesează despre 
condițiile de muncă și vlațâ ale oa- 

' menllar.
Tovarășul’Nlcolae Ceaușescu 

trețlne cu frezorul Ioslf Savu asupra 
procedeelor de lucru In fabricarea 
acestor complicate piese, cit și despre 
categoria de Încadrare și salarizare, 
Tlnărul muncilor, exprima mulțuml- 

';' grija părintească pe caro 
o acordă partidul, personal conducă
torul iul,-tineretului.

Se trece apoi prin secțiile de pre
lucrări mecanice șl montaj. Tehnica 
modernă! pusă deopotrivă ln slujba 
omului șl a producției, »l-a făcut sim
țită prezența și aid : strunguri semi
automate, mașini de copiat, ferăs- 
trale automate dc debitat. Transpor
tul între secții șl in cadrul lor se face 
mecanizat cu ajutorul autocarelor, 
macaralelor șl podurilor rulante.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu oe in
teresează îndeaproape de preocupa-

sc In-

nienscâpe caro 
■inal conducă-

practic aproape întreaga populație 
n orașului, alături de care au ... _ ----- --------
venit, locuitori’, ai comunelor 'din vederea inUmpinăril ceM de-a XXv-a 
preajmă, din' întregul județ pentru a 
participa ia mitingul prilejuit de 
sărbătorirea celor 1C©9 de ani de 
existență, atestată* documentar, a 
orașului Satu Mare.' Pupllcipă la n- 
ceastft festivitate Jubiliară reprezen
tanți ai organelor de partid șl de stat 
din Județele limitrofe și ni altor mu
nicipii, precum și invitați de peste 
hotare.

La apariția tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducători 
de partid și de stat, ln balconul se
diului comitetului Județean de partid, 
răsună din nou, cu același entu
ziasm nestăvilit cu care sătmărenii^ 
1-au Iniimplnnt, ori de cile ori a ve
nit ln mijlocul lor, pe secretarul ge
neral al partidului, puternice ovații 
și urale. Slnt manifestări deosebit de 
grăitoare ale unității puternice, de
pline, a locuitorilor nceslor meleaguri 

români, maghiari. germani 
șl de alte naționalități —/ln
jurul Partidului* Comunist Român, 
ln frunte cu tovarășul Nlcolae
Ceaușescu, ale adeziunii unanime a 
întregului popor la politica creatoare, 
internă șl externă, n partidului șl 
statului nostru, călăuză sigură a po
porului spre cuhni lot mal înalte do 
progres și civilizație.

Deschizlnd mitingul. tovarășul 
lOSiî UCjSQf ,nem.iru supleanr al 
Comitetului Executiv al C.C. ni 
P.C.R.. prlm-secretar al comitetului 
Județean de nnrtld. președintele con
siliului popular Județean, a adresat 
tovarășului Nicolac Ceaușescu, celor
lalți conducători de partid șl de stat, 
calde mulțumiri pentru nutrea cinste 
de a participa ln această sărbătoare.

Aniversarea a 1 (MO de an! de ates
tare documentară a orașului Sntu 
Mare are loc in condițiile unul pu
ternic avlnt creator al întregului po
por, care sub conducerea Înțeleaptă 
a Partidului Comunist Român înain
tează cu pași siguri șl repezi Iii etapa 
construiri! 6oclelâțll socialiste multi
lateral dezvoltate, stabilită de Con
gresul al X-iea, pentru ridicarea con
tinuă n patriei noastre socialiste spre 
noi culm! de civilizație și bunăstare, 
pentru victoria comunismului ln 
România.

Locuitorii acestor meleaguri, alături 
de toți locuitorii patriei noastre, dau 
o Înaltă apreciere activității ce o 
desfășoară Partidul Comunist Român, 
Înaltului patriotism și devotament cu 
care conduce destinul României so
cialiste pe calea progresului șl civi
lizației.
.Pilda de dăruire totală șl înaltul 

spirit do sacrificiu față de jiatrie șl 
viitorul său luminos ale ceiul mal 
Iubit fiu al poporului nostru, 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu, au unit 
și mal mult locuitorii acestor 
străvechi meleoguri românești- Iii ju
rul Comitetului Central, care nu-șl 

■ precupețesc nici un efort , pentru 
traducerea în viață a politiei! dnlriț-, 
ne și externe o partidului și statului 
nostru. ? •
• -HoiUrlreă și fermitatea’cii caro'toți

!l
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Simțim In permanență grija parti
dului șt statului nostru pentru Îm
bunătățirea. condițiilor de muncă țl 
viață ale tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră. A silrnit o mare 
bucurie In rlndul femeilor mame din 
fabrica ..Mondiala* ;reccnta hotărire 
a Comitetului Executiv al Comite
tului Central privind majorarea alo
cației familiilor cu copii mulțL

Slnt deosebit de onorat că pot să 
aduc la acest miting vibrant un cald 

'salut conducătorului' iubit al parti
dului, din partea vechilor activiști de 
partid șl de stat, a spus In cuvlntul 

Grigore Cîmpian, membru 
de partid din ilegalitate.

De la începutul vieții mele trăteso 
In acest ora? ; Îmi amintesc de vre
murile rfntr muncitorii cerșeau ln 
poarta fabricilor Unlo, Princz ți

ne revin in lumina Istoricelor holă- 
rlrl ale Congresului al X-lea al 
partidului, a sarcinilor trasate de 
Conferința Națională, la Înfăptuirea 
actualului cincinal In patru ani șl ju- 
mătate.-

Conslder că înfăptuirea angajamen
tului pc care îl luăm In pragul celei 
de-a XXV-a onlveraărl a procla
mării Republicii va Li cel mai fier
binte omagiu pe care 11 putem 
aduce ’memoriei înaintașilor și va 
constitui. In același timp, o contri
buție la propășirea patriei, la ridi
carea României pe cele mal Înalte 
culmi ale progresului șl civilizației 
socialiste.

Adreslndu-se tovarășului Nicolao 
Ceaușescu, Eroul Munci! Socialisto 
Mihai Pop, muncitor la uzinale 
„Unlo", a spus :

Prezenta dumneavoastră pe plalu-

aniversări a proclamării RepublicLl 
cu noi riicctBe ln toate domeniile de 
activitate. Pe primele nouă luni-.din • 
acest nn planul producției marfă ta 
Industrie ® fost depășit cu 3,5 ta sulă, 
livrările la c-xporl cu 2,3 la sută, ob~ 
țlnlndu-se, totodată, beneficii supli
mentare peste plan ta valoare dc 39 
milioane le!.

La rlndul lor. lucrătorii din agri
cultură au realizat producții superi
oare celor din anul trecut, tar in ixre- 
zent muncesc cu multă dăruire ta 
recoltarea șl Inmngazluarea produse
lor șl-In pregătirea tuturor condițiilor

panrrdh terminarea la timp a Insă- 
mlnțărilpr de toamnă,

Arfittnd că transformările Înnoitoa
re ce au loc pe meleagurile' sătmă
rene sini legate nemijlocit do munca 
șl activitatea neobosită, a comuniști
lor, a tuturor, oamenilor muncii, ro
mâni, maghiari, germani ifl .de alte 
naționalități, care urmează cu inere-

rie si o 
nostru.

.locuitorii sftljnăreni, fără .•flâcțșehire 

dului cu noi șl inxemnalo realizări 
economice șl sociale, precum și succe
sele obținute In cele 9 luni ale aces
tui an, constituie o garanția sigură 
a realizării actualului olan cinci
nal ln patru ani șl jumătate.

EvocLnd mUenlul de Istorie a ora
șului, vorbitorul a amintit că, de-a 
lungul veacurilor, fiii acestui pămlnî, 
români, maghiari, germani șl de alte 
naționalități, s-au aflat intoldeauna 
împreună in lupta Împotriva asupri
torilor comuni, pentru o viață mai 
bună.

Ilustrind apoi impetuoasa dezvol
tare ecanomlcă șl soctaJă a munici
piului și a județului Satu Mare, in 
ultimele decanii, vorbitorul a spus : 
Do la eliberare și plnă ta prezent, 
nunta.! in municipiul Saiu Mare au 
fost date In folosință pesto 30 capa- 
dtăț! de producție. Industria sătm.1- 
reanâ fabrică astăzi o garai largă de 
produse de înaltă tehnicitate și com
plexitate. printre care amintim ma- , 
șlnl de ridicat și transporta1., mobilă, 
mașini de gătit cu combustibil gazos, 
diferite țesăluri șl tricotaje.

intr-un ritm susținut s-a dezvoltat 
și rețeaua da servire, rare plnă In 
prezent numără 316 unități do desfa
cere cu amănuntul.

Importante prefaceri au fost obți
nute ln dezvoltarea invățfimlntuiuL 
In cele 34 de școli' învață peste 21 (KM) 
de elevi, sub Îngrijirea a o mie cadre 
didactice.

La satisfacerea cerințelor cui birr.i- 
nrllsifce rde sătmărenilor contribuie 
teatrul de stat cu cele două secții, ro
mână și maghiară, filarmonica, două

L ■ _...
mâni, maghiari, germani și .do alte 
naționalități, care urmează cu încre
dere nețărmurită politica partidului 
șl statului nostru, vorbitorul a spus 
în încheiere: Municipiul" Satu Mare, 
trup din trupul țării, trăiește astăzi 
din plin profundele prefaceri gene
rata’ de orlndulrea noastră socialista. 
Șlnlem ferm convinși că. In cadrul 
procesului de dezvoltare a întregii 
țări, Satu. Mare de miine va fl un 

' -mal pîdroer, 
demn de glorioasa epocă a socinlls- 

“,hîuluf"'și:'ebmunlsrtiti!ul. ț'*11 ‘*a.
No'angajăm In fața Comitetului 

Central al partidului. în frunte cu cel 
mal iubit fiu oi poporului nostru, 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu. să fim 
și mal uniți în jurul Partidului Co
munist Român, să punem Întreaga 
capacitate n minților șl brațelor 
noastre ln slujba politicii partidului 
nostru, pentru înfăptuirea grandio
sului program elaborat do Congresul 
al X-lea șl a hotflrirllor adoptate de 
Conferința Națională din acest an.

Tovarășul Constantin Siâiescu, se
cretafiii Consiliului de Stat, n dat 
apoi citire Decretului Consiliului de 
Stat al. Republicii Socialiste România 
privind conferirea Ordinului „Steaua 

, Republicii Socialiste România* clasa I 
municipiului Salu Măre.

în aplauzele șl uratele miilor do 
participant la miting, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu luminează Înalta 
distincție conferită așezări 1 milenare' 
de pe malul Someșului, primarului 
municipiului, Vaslle Git.i.
.Mulțumind pentru Înalta distincție 

acordată municipiului Salu Mare, 
tovarășul Vas!!e GîtG a :

Păstrind aceasta înaltă distincție 
cu venerația, stima .ți prețuirea cu
venite generațiilor care In cele zece 
veacuri dc Istorie a orașului ’ Satu 
Mare au luptat șl muncii pentru 
propășirea meleogurilor sătmărene, 
no angajăm ln fața conducerii de 
partid șl de stat, n dumneavoastră 
personal, stimate tovarășe secretar 
general, ca sub lnțeleapta conduce
re a Partidului Comunist Român să 
muncim cu înflăcărare, nrlceptrc șl 
hărnicie In realizarea sarcinilor ce

rile sătmărene, ln orașul nostru, con
stituie pentru noi un imbold nepre
țuit, un sprijin permanent in mun
că, ln eforturile pline do pasiune pe 
care le depunem pentru dezvoltarea 
și Înflorirea acestor meleaguri.

Uzina noastră, care u cunoscut ac
țiuni de lupta ale muncitorimii, re
prezintă astăzi o mărturie vie u ori
zontului nou deschis do societatea so
cialista, a felului in care clasa mun
citoare Înțelege, în noile condiții 
create de partidul comunlsl, să-și 
îndeplinească rolul de forță politică 
conducătoare, să-șl onoreze dubla sa 
calitate de proprietară și totodată de 
producătoare a bunurilor materiale.

1 Vă rnportămj Iubite conducător, că
Pipe (primele Brtunb ataacestul an pla- ■ 

fost realizat ; 
fri’ proporție de 1(12,3 la sută, cel al 
producției marfă vlndiilă șl Încasată 
in proporție de 100,7 ln suta.

Marea întrecere socialistă ce se 
desfflșaară in cinstea aniyi 
unui sfert de veac de existență ___
pubUcli a antrenat"' din plin Întregul 
potențial material și uman al uzi
nei noastre, ne mobilizează toate e- 
hergllle pentru înfăptuirea tuturor 
obiectivelor stabilita de partid.

Aceleași senlimenta, aceeași hota- 
rîre a exprimat șl muncitoarea 
Rozalia Horvath, d& 18 ta‘ 
brlca de confecții „Mondiala".

Prin tot ceea ce facem — a spus 
vorbitoarea — prin abnegația și de
votamentul nostru, vă raportăm, iu- 

• bite tovarășe secretar general, că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru ca marca fabricii „Mondîain" 
să-șl sporească continuu bunul re
nume pe plan național și mondial, 
satlsfâcind exigențele mereu cresdnde 
ale masei larg! de consumatori.

Nouă, femeilor, ne revine o înda
torire in plus — aceea ca frumosul 
să pâtrundă tot ural mult în viața 
noastră da zi cu zl, stimullnd In per
manență Interesul pentru nou șl util.

Fabrica noastră, cu peste 3 OM do 
salarlațl. se mlndrește cu un colec
tiv harnic, demn dc prezentul socia
list pe care II trăim. Noi, muncitoa
rele acestei Întreprinderi, fără deose
bire, dc naționalitate, sintem gata 
să răspundem cu fermitate angaja
mentului de a renllza sarcinile tie 
plan ale actualului cincinal in patru 
ani șl cinci luni, contribuind, astfel, 
la Înflorirea patriei noastre dragi.

... 
producției marfa vlndutfi «1 
în proporție de 1 Că,7 la sulă.

Marea întrecere sociniiaiâ. ce se 
desfășoară in cinstea aniversării 
unui sfert de veac de existență a Re-

Lomaș un loc dc muncă pentru a 
ciștlgn un minimum do exl.'itențfi 
pentru ei șl familiile lor. Ca tlrtar 
munriioc am luat parte La grevele de 
la Unto din 1929, 1B30 — dar capUa- 
llșlll, cu ajutorul poliției, nu reușit! să 
înăbușe aceste greve. ' ,

Clasa muncitoare din Salu Mare 
are puternice tradiții de luptă revo
luționară. După eliberare, sub con
ducerea comuniștilor, oameni! muricll 
de pe aceste meleaguri au obținut 
mart succese in construJren unei vieți 
noi, fericite, In continua dezvoltare 
economică șl socială a munhdpiiîlul 
șl județului nostru. 1

In aceste z".e. dnd. urmind !cu 
fermitate Îndemnul secretarului ge
neral, al parțlduJul,.jțamenH, muncii 

angăja- 
lunentul data îndeplini planul cincinal

ecretaruiui ge- 
șamenH muncii 
afinat angaja-

,, . i
ln patru ani și cinci- luni, mă anga
jez ln fața cetățenilor din orașul nos
tru — ca deputat și vechi luptător 
pentru cauza clasei muncitoare —■ să 
Îmi aduc șl ln viitor contribuția | la 
continua creștere a municipiului Satu 
Mare, pe care vreau să-l văd tot mal 
frumos, la dezvoltarea țârii noastre 
dragi.

în numele Intelectualilor din mu
nicipiul Satu Mare a vorbit 
Malai, directorul Liceului nrJ 2.

Avem în grijă peste 21 OM tineri 
români, maghiari, germani șl J de 
alte Mțlonalltați, care Învață pe bai 
cile școlilor acestei străvechi așe
zări — a spus vorbitorul. învă
țăm tineretul s& cunoască și I sâ 
prețulască gloriosul trecut de luptă 
șl muncă al poporului, să fie rriln- 
dru de realizările ■ dobindlte j pe 
frontul dezvoltării socialiste a Româ
niei șl să se pregătească cu toata 
răspunderea pentru înfăptuirea mă
rețului program de perspectivă trasat 
de partid, pentru dezvoltarea ln con
tinuare a patriei noastre dragi.

Vreme de " o mie de ani, străbunii 
noștri au muncit Laolaltă pe aceste 
meleaguri. Împreună au construit, 
nu luptat șl și-au jertfit viața pen
tru libertate socială. Împotriva 
exploatării șl asupririi. împreună’ au 
făurit acest oraș milenar. Noi. ur- , 
marii lor — muncitori, Ingineri, teh- ; 
nldenl, oameni de artă șl cultură,< 
toți intelectualii sătmătenL fără1" 
deosebire do naționalitate, crescuți 
ln spiritul prieteniei șl omeniei tradi
ționale — ne dârulm cu întreaga 
noastră putere de muncă, cu brațele 
și mintea, pentru a face din acest 
meleag străvechi una dfn cele mnl 
Înfloritoare grădini ale României so
cialiste..

Am ascultat cu mult Interes cu
vintele rostite de dumneavoastră ln 
fața sjudențlmii clujene, cu ocazia 
deschiderii nnulul universitar, din 

’ care nu reieșit ctf claritate sarcinile 
deosebite ce revlr. Ihvățămlntuîul in 
perspectiva' noii etape de făurire a 
societății noastre. In concordantă cu 
exigențele revoluției tchnjco-ștllnți- 
fice contemporane.

Vă dorim, dumneavoastră, Iubite 
lovanășo Nlcolae Ceaușescu, celorlalți 
oaspeți prezențl la marele nostru ju
bileu. ani mulțl, fericire șl putere dc 
muncă pentru a ne conduce pe trepie 
și mal Înalte de progres șl civiliza
ție, pentru înflorirea scumpei noastre 
pairii. Republica Soclnllsiă Romfinta.

în aplauzele și ovațiile nesfirșlte 
ale zeclior do mii de parllcîpanțl la 
miting.' la cuvlntul secretarul grtx:- 
ral al P.C.R., președintele Consiliu
lui do Stat, tovarășul

CEAUȘESCU.
Cuvîntarea conducătorului partidu

lui ți statului nostru a fost salutata 
cu puternica șl vibrante aplauze, cu 
Îndelungi urale,' Ca ln atliea rln- 
durl, cuvlntarea tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu a cdnstitult jtentru oame
nii muncii un marc șl lnsuflețltor 
îndemn ln activitatea și lupta pen
tru traducerea ln viață a mărețului 
program elaborat de partid, da Con
gresul al X-lca șl Conferința Națio
nală a partidului, pentru construirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate. pentru înflorirea României 
soclai fa te șl fericirea poporului ro
mân. Manifestarea caldă, piînă d® 
Însuflețire a locuitorilor municlnîului 

, Satu Mare demonstrează hotârlrea 
tuturor cetățenilor, locuitori al acas- 

■ tel Importante așezări urbane a ță
rii. a tuturor locuitorilor județului, 
a Întregului popor român, de a face 
totul pentru ca România socialistă să 
urce cu pași mal repezi treptele spre 
viitorul strălucit al Împlinirilor so
cialiste.

m-

(Continuare In pac. a IV-a)
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comitetului judefean de partid se examineozâ schija de sistematizare a municipiului
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ur, trebuie sil acordăm o

La fabrica da coniecjii „Mondiala'

problemelor 
complexe ale construcției socialis
te In țara noastră, de a face ca 
România să fie totdeauna un pu
ternic detașament al luptei pentru 
socialism, împotriva imperiallsmu-

Conslderăm că ncțlonîndlastfel no 
îndeplinim îndatoririle ițlii ’față de 
poporul nostru, cit și față-de tonte 
țările socialiste,- de toate'' „’forțele 
antlimperlallste, față de’ cauza 
prieteniei și colaborării intre" toate 
popoarele lumii. Dorim "să îijp par
ticipant! activi la realizarea-'’ unei 
lumi mal bune și mal" dreptei 
(Urale, aplauze puternice j’sq'sran- 
dcază : „Ceaușescu — P.GJ1.“).

activitatea lor. Aș dori ca județul 
Satu -Mare să concureze —și dară

iul, pentru pace șl prietenie Intre 
popoare. (Aplauze puternice). în 
același Urrip, considerăm de dato
ria noastră să acționăm cu fermi
tate pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare șl prietenie eu toate 
țările socialiste. Desigur, acordăm 
întotdeauna atenția necesară dez
voltării relațiilor eu vecinii

șl coinu- 
pulernîee).

voltăril relațiilor eu vecinii — re
lații pe care dorim să le avem cit 
mai bune.-Pot spune că actual
mente relațiile noastre cu țările 
socialiste vecine stat bune, că In- 
tilniTile pe care le-om avut in a- 
cest an, precum și tratateleI pe 
care le-am semnat cu unele țări 
vecine slnt o contribuție de mare 
însemnătate atit la dezvoltarea 
prietenie! dintre România și țările 
respective, cit și la cauza socialis
mului în general (Aplauze puter
nice). Vom face totul șl în viitor 
pentru a dezvolta colaborarea cu 
toate țările socialiste, considerind 
că numai acționirid în slrinsă co
laborare țările socialiste pot exer
cita o influență tot mal puternică 

•asupra vieții Internaționale^.;.^’ _ 
tlmp’

fermitate relațiile cu țările caro 
au pășit pe calea dezvoltării in
dependente, de sine stătătoare, cu 
popoarele care se ridică împotriva 
colonialismului șl neocolonlalis- 
mulul, pentru a-șl asigura drep
tul la o viață liberă, fără nici un 
amestec din afară. (Aplauze pu
ternice). în întărirea colaborării cu 
țările în curs do dezvoltare, cu 
mișcările de eliberare, cu alte for
țe antlimperlallste vedem o che
zășie a desfășurării cu succes a 
luptei împotriva politicii imperia
liste de forță și dictat, pentru a- 
firmarea pe arena mondială a u- 
nel politiei noi, care să țină sea
ma de ^interesele și năzuințele tu
turor națiunilor.

în același timp, acțlonînd In spi
ritul coexistențe! pașnice, extindem 
relațiile cu țările capitaliste dez
voltate, fă'cînd totul pentru a găsi 
căi de colaborare șl înțelegere In 
spiritul respectului și avantajului 
reciproc. Considerăm că aceste re
lații corespund atft intereselor po
poarelor noastre, cit șl cauzei gene
rale a păcii.

La baza relațiilor noastre Inter
naționale am pus și punem cu con
secvență principiile deplinei ega
lități in drepturi Intre toate po
poarele, respectul independențe! 
și suveranității naționale, neames-

începind de astăzi, Satu Măre in
tră In al doilea mileniu ele exis
tență documentară. Probabil că la 
al doilea mileniu vom face un bi
lanț mai bun 1 (Animație ; aplauze 
puternice). Fără îndoială, tovarăși, 
că al doilea mileniu al municipiului 
dumneavoastră va fl sărbătorit în 
condițiile societății comuniste 1 
Dar pentru a fnce ca această socie
tate să se realizeze cit mol repedo 
este necesar să ne preocupăm In
tens de înfăptuirea sarcinilor tra
sate de. Conferința Națională... Să 

jf5pem;;ln’t'Ma lfeT Incit progrâjpul

TaterAl ’dezvoltate, cit și direcțiile 
de perspectivă pină In 101M să se 
realizeze In asemenea condiții 
Incit urmașii noștri — nu cel de 
peste veacuri, ci cel din nnii care 
vin imediat — să se poată bucura 
din plin de binefacerile socialismu
lui șl comunismului 1 Să facem In 
așa fel incit comunismul să trium
fe în România Încă In secolul aces
ta ! (Aplauze puternice, urale).

Slnt convins că ' cetățenii din 
Satu Mare — la fel ca întregul nos
tru popor — vor fi unanimi In ho- 
tărlrea de aȚșl uni forțele pentru 
înfăptuirea politicii Interne șl ex
terne a partidului nostru — poli
tică ce corespunde pe deplin inte
reselor 
cauzei păcii șl colaborării în lume, 
cauzei socialismului- (Aplauze pu
ternice, urale; se scandează i 
„Ceaușescu —-P.C.IL“).

Cu această convingere, vă urez 
tuturor, din toată Inima, no! șl 
mari succese în toate domeniile de 
activitate 1 Vă doresc multă sănă
tate și multă fericire în mileniul 
al doilea | (Aplauze puternice, pre
lungite, urale .șl ovații. Cel pre- 
zențl Ia adunare aclaînă, îndelung 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul său Central, pen
tru secretarul general aljtâjîldu- 
lui, tovarășul Nlcotae Ceaușescu).

Cunoașteți că, preocupîndu-se de 
problemele dezvoltării socialiste a 
României, partidul și guvernul a- 
cordă o atenție deosebită proble
melor internaționale. No! pornim 
Întotdeauna de ta considerentul că 
între sarcinile Interne, naționale și 
Intre îndatoririle internaționale e- 
xlstă o strinsă unitate dialectică.

Succesele pe care noi le dobin- 
dim în făurirea socialismului — ca 
de altfel rezultatele obținute de 
fiecare țară socialistă în această di
recție — slnt o contribuție puter
nică ta întărirea țărilor socialiste, 
a forței socialismului1, a prestigiu-' 
lui său In lume. Noi considerăm 
că avem datoria Internațională de 
a veghea, în primul rind, perma
nent, ta soluționarea în cit mal 
bune condiții

vor îndeplini sarcinile puse în fața 
lor de Comitetul, Central, vor răs
punde îndatoririlor ce -le revin în j 
calitate de forță conducătoare in 
județ. In oraș, In colectivul unde j 
își desfășoară activitatea. Rolul 
conducător ol partidului nu este o 
noțiune abstractă. El se materia
lizează în munca fiecărui comitet 
județean, orășenesc, comunal, a 
fiecărei organizații de partid, a fie
cărui comunist. De felul cum mun
cește și își desfășoară activitatea 
fiecare comunist depinde creșterea 

■rolului partidului în buna-desfă
șurare. a întregii'j vieți sociale șl 
economice din țara noastră (Aplau
ze puternice, prelungite ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.“).

E necesar să acordăm mal multă 
atenție problemelor învățflmintu- 
lul, pregătirii cadrelor. Pentru a 
realiza programul trasat de Confe- . 
rlnța Națională este necesară rldl- i 
carea nivelului de cunoștințe al : 
tuturor oamenilor muncii, al fie
cărui muncitor,, al, fiecărui coope
rator. Trebuie ca șl în județul dum
neavoastră să se aplice cu mal 
multă fermitate măsurile adoptate 
de. Comitetul Central, de Confe
rința Națională în privința perfec
ționării tavățămtatulul, a legării 
lui mal strinso de producție, astfel 
ca ta absolvirea liceului tînărul, 
dacă nu urmează invățămlntul su
perior, să se poată încadra imediat 
In procesul de producție. Trebuie 
să Înțelegem că pentru a asigura 
avintul continuu al societății noas
tre socialiste fiecare cetățean al 
patriei trebuie să fie pregătit din 
toate punctele de vedere — alît 
profesional, cit și politic și cultu
ral — spre a putea aduce o con
tribuție tot mai mare la bunăsta-. 
rea întregii țări, la fericirea între
gului nostru popor 1 (Aplauze pu
ternice).

Deșigi 
mare atenție tineretului, dar în a- 
cetași timp șl cei mai In vîrstă 
trebuie să învețe. Pentru toți so 
pune problema de a învăța, a în
văța și iar a învăța. Numai așa 
vom putea ține pasul cu marile 
transformări care au loc în lume, 

, cu ■ revoluția tehnico-ștlințlflcă 
contemporană ! Numai așa vom a- 
sigura dezvoltarea în continuare în 
ritm înalt a patriei noastre, In 
toate domeniile de activitate.

In același timp este necesar, în 
spiritul botărirltar plenarei Comi
tetului Central din noiembrie anul 
trecut, să acordăm o atenție spori
tă problemelor activității educati
ve.'‘Trebuie să: desfășurării* b' Inieh- 
să’ muncă educativji,.j^nteUj^m- 
batcrca diferitelor'stări de lucruri 
vechi, a mentalităților re.-.ro;jr.ide, 
a rămășițelor vechii societăți. Este 
necesar să înarmăm tineretul nos
tru, p© toți cetățenii patriei cu în
țelegerea științifică a fenomenelor 
vieții, a legilor dezvoltării socie
tății. Numai așa-fiecare va putea 
fi un participant activ la construc
ția noii societăți,. Ișl va putea a- 
duee contribuția la rezolvarea pro
blemelor de ta locul său de mun
că, precum șl în conducerea între-, 
prinderilor, orașelor, satelor, în 
conducerea generata a țării, ta so
luționarea sarcinilor complexe ale 
politicii interne șl externe a parti
dului și statului nostru.

Dezvoltarea democrației socialis
te, partici parca întregului popor ta 
conducerea destinelor țării cere 
oameni cu cunoștințe largi, în sta
re să înțeleagă’ problemele pa care 
le pune viața, fenomenele legale 
de dezvoltarea revoluționară a ță
rii, de transformarea revoluționară 
a lumii, procesele care au ioc in 
viața Internațională, oameni care 
să știe In ce direcție trebuie acțio
nat Iată de ce numea pollUco-e- 
ducatlvă constituie o parte inse
parabilă a activității de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate In patria noastră, de 
făurire a omului nou — construc

tor ui în treburile interne, avnn- 
tajul reciproc. Ne pronunțăm cu 
fermitate împotriva politicii de 
forță și de amenințare cu forța. 
Statem pentru relații noi intre 
toate statale lumii, „fără deosebire 
de orînduire socială care să asi
gure dreptul fiecărei națiuni de a 
se dezvolta corespunzător voinței 
sale. (Aplauze puternice).

Putem spune că viața Interna
țională a confirmat și confirmă pe 
deplin aprecierile șl orientările 
trasate de Congresul ol X-lea și 
de Conferința Națională a partidu
lui. Asistăm ta imprimarea în 
viața internațională a unui cura 
spre destindere, spre soluționarea 
problemelor pe cnlea tratativelor, 
Cunoașteți bine că multe probleme 
care-și așteptau rezolvarea de peste 
20 de ani, încă de ta încheierea 
războiului. încep să fie soluționa
te. Nu am putea să nu mențio
năm acești factori deosebit de po
zitivi din viața internațională, care 
deschid perspective noi în direcția 
soluționării -șl «altor probleme, pre- 
cpmj’ri ^.a^Șiârii relațiilor dintre 

' popottre 3pe-‘baze noi. Există per
spective, tot mai bune în ce pri-, 
vește securitatea europeană, crea
rea unui climat de înțelegere și 
colaborare în Balcani, promovarea 
unei politici de soluționare a pro
blemelor litigioase dintre state-pe 
calea tratativelor.

Desigur, ar fl greșii să ne facem 
Iluzii, să credem că lucrurile vor 
merge de acum de la sine, că nu 
vor mal apărea greutăți. Ar fi gre
șit să credem că nu mai slnt 
cercuri reacționare care vor să re
curgă ta forță sau ta amenințarea 
cu forța în viața internațională. De 
altfel, pe planeta noastră mal ard 
încă flăcările războiului. De aceea 
este necesar ca, saluUnd cursul 
nou, inițiativele privind soluționa
rea problemelor șl normalizarea 
rotațiilor dintre state pe calea tra
tativelor, să facem lotul spre a uni 
eforturile popoarelor pentru a asi
gura continuarea acestui curs, 
pentru a bara șl zădărnici politica 
forțelor imperialiste, reacționare. 
Numai, astfel vom putea asigura 
realizarea pe planeta noastră a 
unei lumi a colaborării șt păcii în
tre toate popoarele. (Aplauze pu
ternice, urale).

In ce privește România socialis
tă, ea va acționa șl in viitor în 
spiritul hotărlrllor Congresului ol 
X-lea și ale Conferinței Naționale.

știm că s-au comis șl o seric de 
greșeli. Dar, după cum știți, parti
dul nostru a luat, poziție hotărlță

- împotriva greșelilor, a unit efor
turile întregului popor pentru a în
vinge greutățile. Putem afirma as
tăzi că tocmai pentru că am adop
tat o politică justă, marxlst-lenl- 
nistă, corespunzătoare condițiilor 
din țara noastră, am reușit să în
vingem greutățile, să asigurăm 
mersul hotărlt înainte ol Româ
niei, să facem ca țara noastră să 
se numere printre țările care pă
șesc cu succes înainte pe calea so
cialismului șl comunismului. (A- 
ptauze puternice, prelungite).

Cunoașteți hotăririle Conferinței 
Naționale n partidului. Conferința 
a acordat o atenție deosebită mă
surilor pentru realizarea în bune 
condiții, și — dacă șe poate — ta- 
tr-o perioadă mnl scurtă, a planu
lui cincinal. Din angajamentele 
luate de județe, inclusiv de județul 
Satu Mare, se desprinde hotărlrea 
de a se realiza planul cincinal în 
numai patru ani șl jumătate. 
Acesta este un lucru bun. 
Realizarea, acestui obiectiv va 
asigura dezvoltarea mal accelera- . 
tă a bazei tehnico-materiale â so
cietății noastre și va crea condiții 
pentru ridicarea Intr-un ritm mal ■ 
rapid șl a nivelului de trai, tna- * 
tortei șl spiritual, al poporului nos
tru. (Aplauze puternice; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.“).

Fără îndoială că îndeplinirea a- 
eestor angajamente care eforturi 
serioase din partea tuturor colecti
velor de oameni al muncii, a tu
turor organizațiilor de partid, a 
organizațiilor obștești. Aceasta cere 
unirea eforturilor în aplicarea moi 
rapidă a cuceririlor științei șl teh
nicii moderne în producție, pentru 
că depășirea planului cincinal tre
buie să fie nu rezultatul efortului 
fizic, ci al introducerii pe scară 
largă a mecanizării și automatiză
rii. Numai pe această cale vom 
obține o producție suplimentară, 
de mal bună calitate, vom face să 
crească eficiența întregii noastre 
activități economice. (Aplauze pu
ternice).

Am vizitat astăzi două întreprin
deri din munldpluL Satu Mare. Cu
nosc, în general, aproape toate în
treprinderile municipiului dumnea
voastră. Știu că aveți colective 
bune, că oamenii muncii de aici 
aînt ferm hotărițl să-și îndepli
nească angajamentele'.. Âjn.ascplțat , 
pe tovarășii aire.au luai cuvintul 
aici și cdre ne-iiu h.sîgurâV'că vor 
realiză planul cincinal chiar In 
patru ani șl cinci luni. Este 
un lucru bun 1 Dar n-aș pu
tea — deși sîntem la o sărbătoare
— sănii menționez că mal stat și 
neajunsuri care trebuie lichidate, 
că tatr-o serie de întreprinderi’ din’. 
municipiul Satu Mare mal există 
rezerve care nu slnt încă folosite 
ta mod corespunzător, că proble- 
melcț mecanizării, ale bunei orga
nizări a locului de muncă și fo
losirii ta maximum a capacități
lor de producție nu stat rezolvata 
ta nivelul cuvenit in toate între
prinderile. Nu aș dori să mă o- 
presc acum asupra acestor proble
me, dar cunosc că stat ta această 
piață, ta acest miting, tovarăși din 
întreprinderile respective. El șdu 
că mol au de făcut cile ceva pen
tru a lichida aceste neajunsuri. 
Stat conving că colectivele de oa
meni ai munedi, conducerile între
prinderilor, organizațiile de partid 
vor lua toate măsurile corespun
zătoare, vor acționa- cu hotărire 
pentru da, în cel mal scurt timp, 
fiecare fabrică șl uzină, fiecare 
secție să devină un model de or
ganizare, de bună activitate eco
nomică.

Doresc succes deplin tuturor co
lectivelor de oameni ai muncii ta

Satu Mure să concureze 
se poate cu rezultate bune 
marea întrecere pentru ■ realizarea 
cincinalului înainte de termen 
Am spus.ieri tovarășilor de ta Cluj 
că dacă ei vor cîștiga întrecerea, 
pentru mine va fl o plăcere să mă 
duc să ie laminez decorația pe care 
am promis-o ia Conferința Națio
nală. Cu aceeași plăcere aș veni In 
acest scop ș| ta Satu Mare. (Aplau
ze puternice, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu — I‘.C.R.“).

Desigur, vorbind despre econo- 
'mle, trebuie să1 avem în vedere șl 
agricultura. Satu Mare este și un 
județ agrara Am fost informat că 
anul acesta producția agricolă este 
mal bună decît aâul trecut. Sper că 
producțiile anilor viitori vor fl șl 
mal bune, astfel Incit agricultura 
să-și sporească .contribuția atit la 
Îndeplinirea cincinalului, cit șl, In 
general, « 1a dezvoltarea patriei 
noastre socialista. Ești necesar să 
acordăm, înfcr-adevăr, mal multă 
atenție agriculturii, rsă ne preocu
păm de obținerea unor producții 

* sporite la hectar. Stă în puterea 
oamenilor muncii din agricultură 

> să facă acest lucru și trebuie să fie 
ajutați ta această privință. Sta, de 

, asemenea. In puterea noasiră să 
îmbunătățim activitatea din zooleh- 

' nie, spre a obține o creștere mai 
rapidă a numărului’de animale, a 
producțiilor de lapte, lină și came. 
Trebuie să înțelegem că penteu a 
asigura satisfacerea tot mal depli-. 
năa cerințelor con stimulul alimen
tar al populației este nevoie să dez
voltăm Intr-un ritm mal rapid pro
ducția agricolă in toate domeniile. 
Județul Satu Mare are posibilități 
în această privință — și sper că în 
următorii ani va face totul pentru 
.a le pune ta valoare. De altfel, ne 
gindim ca. îneepind’de anul viitor, 
să introducem o cointeresare mai 
directă a Județelor șl a oamenilor 
muncii din agricultură ta sporirea 
producției, îndeosebi animaliere. 
Avem ta vedere ca In măsura ta 
care se va reuși să se realizeze un 
efectiv mai mare de animale, ca 
animalele să șe tale la o greutate 
mnl mare, deci să se obțină o can
titate sporită de carne, flecare ju
deț să dispună de 50 la sută din 
surplusul dat față de plan. Ju
mătate va fi pentru oraș, iar jumă- 
ta'te pentru cooperativa sau între
prinderea care va realiza surplusul 
(Aplauze puternice).

. După cum .vecțețl, șjță, ta, puterea 
-rdumneavoastrtla ca1'pol piață ră'-fie 
' nial multa îă^e,

mol multe brtnzeturi. Slnt convins 
că comitetul județean, întregul 
activ de partid șl de' stat înțeleg 
că trebuie să răspundă in fața 
populației de felul cum se preo
cupă pentru dezvoltarea agricul
turii, pentru asigurarea unui sur
plus de produse agroalimehtare. 
(Aplauze).

Problemele îmbunătățirii aprovi
zionării. ridicării bunăstării mate
riale. și spirituale a poporului nos
tru constituie preocuparea centra
lă a întregii noastre politici, stat, 
pînă la urmă, esența a insAți edifi
cării societății socialiste, care în
chină totul omului, bunăstării șl 
fericirii lui. De aceea, este necesar 
că, preocupindu-ne de dezvoltarea 
industriei și agriculturii, să avem 
permanent ta vedere datoria de a 
producd lucruri de bună călitate, 
Ieftine, pentru a putea satisfac® din 
plin cerințele oamenilor muncii. 
Aceasta este sarcina principală — 
și ta această direcție trebuie să fie 
unite eforturile tuturor colective
lor de oameni al mundl de ta orașe 
șl sate ! în această direcție trebuie 
să-și concentreze eforturile comi
tetul județean de partid, comitetul 
municipal, 'comitetele 'comunale, 
toate organizațiile de partid, con
siliile noastre populare. In felul 
acesta Organizațiile de partid își

i ;ț;ț MW .”3
tor al socialismului’ 
nlsmulul. (Aplauze

Nu aș dori să mă refer acum pe 
larg la problema națlonnlă. Poli
tica națională a partidului nostru 
este clară. Justețea ei se'eviden
țiază pregnant șl aici, în munici
piul dumneavoastră, în tot ceea 
ce se înfăptuiește prin munca co
mună a oamenilor muncii români, 
maghiari, germani șl de alte na
ționalități. Vorbele ar fi de prisos, 
în orice fabrică găsești, aici, ală
turi de români, maghiari; ta fel 
în orice școală, în orice bloc, în 
orice magazin. Nimeni nii-l« în
treabă i>e oameni de ce origine na
țională sint. Esențial este cum își 
îndeplinesc sarclnLle, care este po
ziția lor ta munca pentru înfăp
tuirea politicii partidului. Acesta 
este criteriul suprem de afirmare 
a oamenilor 1 Nu criteriul națio
nal, ci criteriul atitudinii politice 
în lupta pentru dezvoltarea bună
stării tuturor oamenilor muncii! 
(Aplauze preîunglie ; se scandează: 
„Ceaușescu — I'.C.lt.'j.

în acest spirit vom acționa șl în 
; viitor 1 Trebuie să facem ta așa fel 
încit indiferent în ce limbă învață 
sau vorbesc unii sau alții, toți tre
buie să cunoască limba unică a so
cietății noastre — limba socialis
mului șl comunismului, politica 
Partidului Comunist Român. A- 
ceasta este limba noastră comună 
pe care trebuie cu toții să ne-o 
însușim ! (Aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează: „Ceauțeseu- 
P.C.R.“).

Aș dori, încă o dată, să subliniez 
înalta apreciere pe care Comitetul 
Central o dă activității oamenilor 
muncii din municipiul șl județul 
dumneavoastră pentru rezultatele 
pe care le-au obținut în primul an 
și 9 luni nle acestui cincinal și ^șă 
adresez tuturor celor care nu con
tribuit ta aceste rezultate cele mai 
calde felicitări. (Aplauze prelun
gite).

Știu că sînt alei mulți membri ai 
partidului, ol organizației tineretu
lui și cred că veți £1 cu toții de a- 
eord să adresăm felicitări șl să ex
primăm aprecierea înaltă pe caro 
Comitetul Central o dă activțțățti 
comitetului județean, comitetului 
municipal șl organizațiilor de par
tid din județul Satu Mare. O dală 
cu acesta aprecieri șl felicitări do
resc să-mi exprim convingerea că 

,,organizația do partid dbj.ȘațuLMare 
pva fi; în coritinunrertunțt diro.pu.ter- i 
;,n.!ce!e’’ '“brgnnlzâțli;^‘ilte''pa;siti'țțplid : 
nostru în lupta pentru tafăpiulrea 
integrală a programului elaborat 
de Congresul al X-lea și de Confe
rința Națională. (Aplauze puterni
ce, urale; se scandează: „Ceaușescu 
— P.C.R.").
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județul Satu Mare, organlza- 
pnrlid din Satu Maro să-și

Ji

t care-1 
ții noas
te < 
., de

tVlW.W' ■■ ■ —... rev

altele, In telegrama adresată de ca- teri 
drele, didactice ®! sludențll Unlver- t

ți pretutindeni 
lini si Încrede-

SCÎNTElA — miercuri 4 octombrie /$

(Urmare din pag. a n-a)

La expoziția agricolâ a județului

cinema

evenimente

Întreprinderii, 
cu utilaje de

sul.--

rea prolecjanților șl cercei ătoriîor 
pentru crearea unor utilaje moderne 
de mare putere șl cu greutate speci
fică redișșă» Stat prezentate, apoi, 
rind pe rtad. piese șl anxamblc, loco
motive de mtaă, mașini de încărcat 
șl alte utilaje specifice industriei ex
tractive "ce vor lua în curind drumul 
spre beneficiar. Totodată, secretarul 
general'al> partidului apreciază preo- 
cupăril<j‘,hxisientc pentru diversifica
rea,producției șl recomandă construc
torilor -*roalizarea unw produse dc 
înaltă tehnicitate. Se recomandă, de 
asemenea/"continuarea preocupărilor 
pentru autbdotarea 1..................
pen'ru ■ înzestrarea el cu 
mare productivitate.

în discuția care are loc, lăcătușul 
Șuta Fellcian șl maistrul Toth Ga- 
vrll Informează pe secretarul gene
ral al partidului despre desfășurarea 
procesului de producție la această 
jmportartlă; verigă a Întreprinderii, Se 
vizitează'■ sectoarele do tratamente 
termice, prima unitate da acest gen 
din țara, concepută și realizată in 
Intreglmrț'eii forțe proprii. Ea satis
face pe deplin necesitălfle uzinei, lor 
ulilnjele de care dispun permit n- 
pllcarea unor procedee moderne. La 

, forjă, oaspeții slnt InUmpinatl de E- 
roul Mundi Socialiste Mihai Pop, 
șeful .secției:’de ceilalți muncitori a- 
fJati Inșchlmb. •

Oaspeții gc onresc apoi pe plat- 
forma-amenajată in aer liber, unde 
sfat expuse principalele produse ale 
constructorilor de utilaje miniere : 
mașini încărcat, locomotive, tro- 
111. trrrnspwtoare. eîectropaiane șl 
alte clteva zeci de utilaje spețlflce. 
Secretarul general asistă In continua
re la demonstrații practice executate 
cu electropalnne de 20 tone, mașina 
pneumalid.f.lc încărcat cu siloz, loco
motiva de mină — l.DM-43.

în încheierea vizliel la această Jn- 
țrcprinffi’gsjj conducătorul partidului 
șl statului .nostru apreciază calita
tea produselor, adresează construc- 
torîtor iTefalltaj minier felicitări pen
tru realizările obținute și le urează 
fa continuare noi succese fa ridi
carea-nivelului tehnic al producției. 
In dlversjlicnrea tipurilor de utilaje, 
exprimindu-și convingerea Că el vor 
Investi întreaga lor energie, capaci
tate șl Inițiativă pentru realizarea 
angajamentului ce ș! l-au luat de 
a îndeplini cincinalul Înainte de ter
men. ■ - ’ . .

Tovarășul Nicolae Ccaușescu. cei
lalți conducători de partid și de sfat 
slnt invitați apoi la sediul comite
tului județean de partid, unde 11 se 
prezintă schița de sistematizare a 
municipiului Satu Mare.

Vicepreședintele consiliului popu
lar județean. Gheorghe Darida. ara
tă că proiectele privind dezvoltarea 
fa continuare a municipiului de pe 
Someș Un seama de tradiția arhitec
turii sătmărene, de ’ specificul local. 
Alături de vechile construcții sfat fa 
curs de înălțare noi cartiere ; acfevfi-

eaax
în legătură cu amplasarea pe malul 
drept ol Someșului a noului centru 
civic al orașului, care va cuprinde 
clteva construcții impunătoare, prin
tre care sediul polltlco-admlnlstra- 
Uv, o mare casă de cultură, blocuri 
cu 10 etaje, magazine.

în legătură cu modernizarea cir
culației In oraș șl descongestionarea 
arterelor principale se prevede con
struirea unul nou pod pe Someș ți 
a unor variante de circulație pe cen
tura orașului.

în discuția dintre conducătorii do 
partid șl do stat ți edilii orașului 
se arată, de asemenea, că slnt ter
minate schițele de modernizare șl a 
celorlalte localități urbane din județ, 
precum șl pentru unele localități ru
rale, această din urmă acțiune ur- 
mîrtd a H terminată în vara anului 
următor.

în cursul după-amlezll. în progra- 
mul do lucru al tovarășului Nicolae 
Ceaușcscu au fost înscrise vizite in 
mol multe obiective economica din 
municipiul Satu Mare.

Primul dintre acestea — fabrica de 
confecții „Mondiala": reprezentativă 
unitate a Industriei noastre ușoare. 
Sosirea aici a secretarului general al 
partidului prilejuiește o călduroasă 
manifestare din partea colectivului 
unității, care ș!-n cLștigat un țnm 
renume In țară și străinătate. Sutele 
de muncitori, Ingineri st tehnicieni 
«□ați la intrarea țn fabrică scan
dează continuu „Ceaușescu-P.C.R". 
..Ccaușescu șl .poporul Uratele șl 
ovațiile puternic® nu contenesc.

Este pentru a patra oară clnd n- 
ceastă fabrică nrimește vizita tova
rășului Nicolae Ceausescu, fn de
cursul anilor, pe baza indicațiilor 
conducătorului partidului și statului, 
întreprinderea a cunoscut o conti
nuă dezvoltare. Astăzi „Mondiala" a 
devenit una din cele mal mari și mal 
cunoscute-întreprinderi de speciali- „ 
tare dln.fartL

De la. m.lca cooperativă, care In 
1955 număra doar 8 membri, ta mo
derna fabrică de confecții cu aproa
pe 3 -IOT de salariajj. de le 4 nea- , 
gini de cusut. In 44 de benzi de pro
ducție mecanizate cu sute do mașini 
moderne dc mare randament, de la 
o producție de clteva mii de lei. la 
peste 4OT milioane în prezent, repre- 
zentlnd peste 1 2OT tipuri, de confec
ții. care se bucură de apreciere una
nimă pe piața Internă șl externă, 
iată o evoluție spectaculoasă, rod al 
transformărilor structurale generate 
de orîndulrco șoclallstă.

Se vizitează sectorul ds croit. Di
rectorul întreprinderii. V'aslle Chiț, 
informează pe secretarul general nl 
partidului nșupra organizării munci! 
șl realizărilor coleetlvuluL Desfășu- 
rlnd largrinirecerea socialistă pentru 
îndeplinirea cincinalului înainte de 
termen, aplicfad cele mai noi tehno
logii.de-crolro. folosind cu chibzuin
ță flecare metru pătrat de țesătură, 
croitorii din acest sector nu reușit să 
realizeze Importante economii, foot 
pentru^ care mal mult de 80 la sută 
dintre el nu fost fa ultimele luni 
premtaU.”" " , ,

La intrarea fa secția de confecții 
pentru copil, conducătorii de partid 
și de stai1 sfat lntîmpinaU de un grup 
de micuți, care prezintă cu gingășie 
șl grația unele dintre cele mal noi 
modele>dta'-producția fabricii. Tova- 
rășul 'Nleolae Ccaușescu este Infor
mat asuprii' preocupărilor pentru asi
gurarea pieței cu cantități cit mai 
mari de .îmbrăcăminte pentru copil si 
în sortimente tot mal variate și plă
cute. în acest scop, colectivul secției 
folosește, dc clteva luni cu succes sls- 
ternul de lucru sincron, care deter
mină ^productivitate sporită față de 
tehnologiile la bandă șl conveîor. 
Secretarul general el partidului apre
ciază realizările din acest sector si 
sa ir.'.ercwazâ de perspectivele de

vadă, deținătoarea Ordinului Muncit 
cL’ I. Aure! Lăpuș, directorul stațiu
nii, informează pe conducătorii ele 
partid si de stat că spfecLalijt.ll de 
alei aduc o contribuție deosebita la 
generalizarea tehnologiilor moderne 
in agricultură, sprijină unitățile a- 
gricole In munca do ameliorare a so
lului, de Îmbunătățire a raselor de 
animale, a soiurilor de semințe. De 
asemenea, ol precizează că. in ulti
mii 10 ani, stațiunea a dublat can- 
tilățîle'de semințe — din cele moi 
valoroase soluri — puse la dispozi
ția unităților agricole;

înlr-un alt colț al expoziției, o ma
chetă executată pe fundalul auriu aj , 
boabelor de porumb indică prin gra
fice și cifre că producția do cereale 
ocupă 63 In sută din suprafața arabi
lă a județului. O cifră semnificativă 
atrage atenția : pkffi in 1073 cantită
țile de cereale vor crește cu 37 la 
sută. în dreptul mostrelor de cerca
te slnt. Înscrise producțiile record 
realizate in județ . .. 
ha la C.A.P. Petrești. 8

dezvoltare n producției de îmbrăcă
minte pentru copii. Prin noile dotări 
și' dezvoltări — Informează gazdele 
— producția de confecțLi in acest sec
tor va spori astfel ilicit in cursul n- 
ceslul cincinal vor fi‘realizate in plus 
un milion de confecții pentru cel 
miel.

Este apreciată, in mod deosebit, 
inițiativa acestei secții de a organiza 
un sector de producție cu munca la 

, domiciliu in municipiul Satu Mare, 
precum și in alte loialități din Județ. 
Măsura și-n dovedit utilitatea, nlit 
prin eficiența economică. cit și prin 
posibilitățile oferite Îndeosebi femei
lor cu copii mici de a iucra acasă.

jn sectorul 3 sini produse laioare, 
parderie. impermeabile cu o linie 
eleganiți, modernă și de o calitate 
superioară. Gazdele informează că, 
prin autouîilore. au realizat Instalații 
care asigură o tehnologie perfecțio
nată de aplicare a întăritorilor la 
confecții tiu prin metodele clasice, ci 
prin lipirea chimlcă-tcrmică. Aceas
ta face vestmintele mal ușoare, mai 
comode și permite consumuri reduse 
de materiale șl manopera. s-, 
îîn încheierea vizitei, oaspeții .-sfatr? 

Invitați sâ asiste la o .țreM-eb.ta re- - 
vista a ultimelor modele realizate des 
creatorii întreprinderii- Ing. Octavin 
Rusu. șefa serviciului creație, prezin
tă o bogată colecție de confecții, care 
se remarcă prin bun gust, șl eleganță. 
Majoritatea acestor modele nu fost 
apreciate de specialiștii din Canada, 
Suedia, Italia. Franța, se vind In 
marile magazine din străinătate. Ele 
ilustrează concret posibilitățile largi 
de care dispune industria de confec
ții. fantezia creatorilor noștri.

FellcJtted colectivul fabricii „Mon
diala”, tovarășul Nicolae Ceaușcscu 
recomandă conducerii întreprinderii 
să folosească la maximum supra
fețele de lucru pentru o se asigura 
in continuare sporirea producției, In’ 
special In ramura confecțiilor pen
tru copIL De asemenea, n indicat ca 
specialiștii cu înaltă calificare din 
întreprinderea sătmăreană să acor
de in mod organizat asistență teh
nică colectivelor mal noi din sec
torul confecțiilor. Referlndu-se iu 
colecțiile de îmbrăcăminte, n sugerat 
fabricii să deschidă unități comer
ciale de prezentare și vinzarc In 
Capitală șl în alto orașe din țară, 
unde cumpărătorii să poată găsi mo
delele livrate de „Mondiala” marilor 
magazine de confecții din străină
tate. ‘ - !

în aplauzele șl ovațiile mulțimii, 
conducătorii de partid șl de stat I?1 
iau rămas bun de la gazde și le fe
licită pentru frumoasele lor succese, 

Coloana mașinilor oficiale se În
dreaptă spre plaiforma din apropie
rea fabricii de confecții „Mondiala", z 
unde a fost amenajată o sugestivă 
expoziție agricolă a județului.

Ca po Întreg parcursul vizitei. In 
expoziția agricolă conducătorul 
partidului și statului nostru este in- 
llmplnat de mil și mii de țărani coo
peratori, lucrători din Întreprinde
rile agricole do stat, specialiști din 
agricultura județului. Un grup de 
copil, îmbrăcat! In frumoaso costu
me specifice țării Oașului, oferă to
varășului Nicolae Ccnușcscu flori 
de toamnă. Țăranii cooperatori 
Gheorghe Elogza șl Orosz Francisc 

1 se apropie de conducătorii de partid 
șl de stal, lntlmplnindu-i cu pilho 
șl sare.

Tovarășul Nicolae Ccaușescu. cei
lalți oaspeți «.fot Invitați să viziteze 
expoziția. Grafice șl panouri, ma
chete executate din produse agrico
le. standuri încărcate cu roadele pă- 

.mlntului sătmărean înfățișează su
gestiv o sinteză o realizărilor oame
nilor muncii de pe ogoarele acestui 
Județ, in cure găsim aproape întreaga 
gamă de culturi agricole din țara 
noastră. Nicolae Bahici, șeful direc
ției agricole Județene, raportează se
cretarului general ni partidului că șl 
în acest an lucrătorii din agricultură lung, 
au obținut rezultate bune. I.»n cultu- Spectacolul, semnificativ intitulat 
rile recoltate ptaă acum s-au inre- „Zare de țari Inimă de țară. Sâtmar
gtstrnt producții medii la hectar mal - ' ' "" ■
mari față de prevederi cu 200 ,ka la 
griu și cu 4 0130 Itg la cartofi timpurii: 
s-nu livrat cu 2 (KM) de tone in și 
aproape 5 0®0 tona cinepă peste pre
vederi.

Chiar de la Intrare atrage atenția 
o vitrină In care sint rlndultc Ordi
nul Muncii cl. I. acordat organizației 
Județene de partid ponlru rezultatele 
deosebite obținute In 1071 In îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de pion 
și a angajamentelor asumata șl pen
tru ocuparea locului I in întrecerea 
Inire județe In domeniul agricultu
rii. L precum șl alte 10 Ordine ale 
Muncii cl. I. acordate unităților agri
cole fruntașe. Este un județ caro se 
mlndreșle pe bună dreptate cu 
multe unități fruntașe pe țară. 
Hărnicia șl priceperea oamenilor de 
pe meleagurile sătmărene sint bine 
cunoscute.

Primul popas se. tace la standul 
stațiunii agricole experimentale In

; producții—_____ .
, : 5M kg griu la

_ ____ _ 181525 kg po
rumb boabo la ha Ia C.A.P. Some
șul. ■■ ■.-w . 3---O •—

• Soirvlritează''apoi sectorul -Inf.l'j-l't 
i șliicl cujiura pfenlelor teh^ssjsfxSjj-«1 

mărenii asigura materia primă de in, 
cineiiA și alte plante tehnice mul
tor Județe, El vor spori, plnă la sflrși- 
tul cincinalului, aceste producții cu 
75 la sută.

Unul din cele mai frumoase ștan
duri nle expoziției este consacrat po- 
mlcultiiril și legumicullurll. Sint ex
puse mere din cunoscutele soluri 
ionatan, ionared, ■ parmen auriu, 
obținute fa livezile de pe nlșipurlla 
din zona Caret Gazdele informează 
că, prin punerea in valoare a no! 
terenuri, sporirea potențialului unor 
suprafețe, plnă la sfirșltul clnclnalu- 

, lui producția de fructe, legume si car
tofi va spori cu circa 139 la sută.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă specialiștilor să folosească 
terenurile mal puțin prielnice cerea
lelor și pentru cultura vițel de vie. 
astfel incit sfi.seiasigure pe plan lo
cal cel puțin necesitățile de struguri 
de masă.

Un alt stand este rezervat crește
rii animalelor, cu o pondere deose
bită In structura producție! agricola 
sătmărene.

Se informează că unitățile agrico
le din Județ au idealizat efectivele de 
animale planificate pentru acest an, 
ta toate speciile. Ca urmare a odU- 
cării programului național de dez
voltare a zootehniei, in județul Satu 
Mare revin fa prezent In flecare 100 
de ha teren un număr de animale 
care depășește media r>e țară.

în timpul parcurgerii expoziției.' 
to var Ații 1 Nicolae Ccaușescu se o- 
preșle fa dese rlndurl. apreciază ca
litatea .produselor, discută cu țăranii 
cooperatori. Președintele C.A.P. Sa- 
nlslău, Grlgore'Slmonca, adresează 
tovarășului Nicolae Ceaușcscu urări 
de sănătate, mulțumind pentru grija 
și preocuparea permanentă pe care 
partidul o acordă dezvoltării agricul
turii..creșterii nivelului de viață ma
terială șl spîrltunifl a țărănimii coo
peratiste. , ,

La despărțire, secretarul general al 
partiduiul felicită' călduros pe cel 
prezențl, po toți lucrătorii ogoarelor 
din județul Satu Mare pentru succe
sele obținute In dezvoltarea agricul
turii. !n sporirea producțiilor, și Ie 
urează hoț succese In înfăptuirea pro
gramului stabilit de_________ JU partid privind 
sporirea producției agricole.'

Scara, tovarășul Nlcclne Ceaușcscu, 
Împreună cu tovarășii Paul Nicules- 
cu-Mtz!l șl MIho' Gere. n sorit la 
Teatrul do Nord dta Satu Mure, la 
spectacolul jubiliar consacrat ani
versării a 1 COT de an! de existență 
atestată, documentar a orașului Satu 
Mare. ' ș

La intrarea In sală a secretarului 
general al partidului, Întreaga asis
tență aplaudă și ovaționează înde
lung.

Spectacolul, semnificativ
— cetate milenară", a reunit cele mal 
bune forțe artistice din județ : actori 
ai secțiilor română șl maghiară aie 
teatrului de’s'.i>'.. formațiile de cln- 
tece șl dens a(e căminelor culturale 
din zonele folclorice sătmărene cele 
mol reprezenîallvo. aie caselor de 
cultură din Satu Mare șl CareL Pro
gramul s cuprins o succesiune a Is
torie! milenare a acestor meleaguri, 
culminind cu fapte din zilele noas
tre. Prin intermediul Imaginilor fil
mate. 'sfat înfățișate momente emo
ționante din tjmpul vizitelor făcute 
de tovarășul Cenuseăcu la Satu Mare, 
atit In timpul inundațiilor din 1070. 
cit ș! anul trecut. Totodată, cel p.re- 
zenți trăiesc din nou atmosfera vi
brantă de Ia Congresul al X-len șl 
Conferința Națională'.
istorice care nu deschis noi orizoc- 
iurl poporului nostru. Clntece șl 
Jocuri populare române, maghiare și 
germane, cintece patriotice aduc 
mărturia muitclî infrățite a Ipcuîto-

riloT Sltmarulul. bucuria lor pen
tru Împlinirile din anii socialismu
lui.

La sflrșltul spectacolului, artiștilor 
11 s-a oferit un coș cu flori din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu.

La încheierea spectacolului, in fața 
teatrului șl In Piața Libertății; secre
tarului general al partidului i se face 
din nou o manifestare de caldă șl 
nețărmurită dragoste șl prețuire. Mi
lenarul oraș de pe Someș, îmbrăcat 
in straie de sărbătoare, împodobit cu- 
ghirlande de lumini multicolore, stră
lucește feeric.

Locuitorii orașului stat încă pe 
străzi, salutlnd cu- aceeași tasuEiețire, 
cu aceleași cuvinte- tzvorite din ini
mă, ne conducătorul partidului nos
tru, fluiurlrtd stegiileța șl buchete de 
flori,, scandind entuziast „Ccaușescu 
— P.C.R." ; „Ccaușescu și poporul !“

*
După spectacolul jubiliar, comi

tetul Județean de partid a oferit o 
masă tovărășească.

Prim-secretarul Comitetului mu
nicipal de partid Satu Mare, prima
rul orașului, Vas’lle Gita, a oferit to- 
tUfă-ășului Nicolae Ccaușescu. Iiuscmn. t 
ftkf omagiu, medalia JubUtarăremfcăiii 
cu ocazia sărbătoriri! milenluluf. es(r4 
primind totodată sentimentul de mfa- 
drle al locuitorilor do- astăzi al aces
tei străvechi așezări de a fi demni 
constructori al epocii noastre, mărtu
rie slind hotâriroa Jor da a înfăptui ', 
cincinalul In 4 ani șl 5. luni.

Exprimtad sincera ‘Recunoștință, 
profunde mulțumiri pentru cinstea 
de a ti avut ca oaspete pe secre
tari)! general al partidului, tovarășui 
Nicolae .Ceaușcscu. la sărbătorirea 
.împlinirii unul mileniu de existență 
documentară a orașului Satu Mare, , 
pentru înalta distincție conferită mu
nicipiului cu acest prilej, primul se
cretar al comitetului județean, losif 
Uglar. s-â angajat, in numele celor 
pesta 40 C-OT de comunlștî • sătmăreni, 
a celor 375 OOT de cetăleni al județu
lui. că oamenii munci! dîn această 
parte n țării nu vor precupeți nScl 
un efort pentru Înfăptuirea eo’.itlcll; 
Partidului Comunist Român. Vă asi
gurăm. tovarășe Nîcolue Ccaușescu, 
că toate recomandările dumrtaavoas* 
tril, cuvintele ce ni le-ațl adresat la 
miting vor fi pentru noi îndemn de 
faptă, vom realiza tot ce ati indicat 
fa timpul vizitei.

Tovarășul Nlcotae Ccaușescu a a- 
dresat încă o dată cele mal căldu
roase felicitări comitetului municipal 
de partid, comitetului județean de 
partid, tuturor comuniștilor, tuturor' 
cetățenilor din municipiul și Județul 
Satu Maro cu prilejul sărbătoririi mi
leniului orașului ș! și-a exprimat 
convingerea că distincția Înaltă acor
dată de Consiliul de Stat va consti
tui un Imbold pentru îmbunătățirea 
activității organizațiilor de parjld 
Județene și n consiliului popular, a 
comuniștilor, tuturor oamenilor mun
cii In vederea înfăptuirii fa condiții 
cit mai bune a hotârirtlor Congresului 
a! X-lea șl ale Conferinței Naționale 
ale partidului.

Tovarășul Ceaușcscu a urat acti
vului de partid șl de stat din muni
cipiul și din județul Satu Mare, co
muniștilor. tuturor oamenilor muncii 
no! șl noi succese în munca lor. pen
tru ca județul Satu Mare, organiza
ția de parii.'. _ ...
aducă contribuția sporită ța Întreaga 
noastră activitate.

O mare mulțime de oameni 11 In- 
tlmplnfi cu entuziasm pe tovarășul 
Nicolae Ceausescu după încheierea 
mesei tovărășești. Orașul oferă In n- 
cestc ceasuri ale Inscrilrll imaginea 
feerică a focurilor de artlflclî, sub a. 
căror strălucire care alegorice evocă 
momente din istoria milenară a n- 
cestel așezări. în Plata Libertății, 
tovarășul Nicolae Ceausescu. ceRaiti 
conducători de partid Si de stat șe 
prind, alături de miile de cetfitenl 
In ..Hora Unirii”. ’ '

Un culoar fremătător de torțe s-a 
format de o parte șl de alta a străzii 
rare conduce la reședința oaspeților. 
Mii de. oameni. Soriți' la acest ceas 
de seară pe străzile orosulu! sărbă
torit. ac'nmă Indriung nentru tova
rășul Nicolae Ceausescu. pentru 
Pa-lldul Comunist Român.

Cu aceste solvente, pline de o pro
fundă semnlficailo. se încheie o zi 
de ncilvllate intensă. în care oame
nii muncii sătmăreni au nwret cu 
mîndrle succes-ote lor. ri-nu luat an- 
pqlprnente mnblî|,”,n’’re neefro fa- 
denltalrea ctacta0lulul înainte 
termen.

Reportajul a fost realizat de : 
Ion MARG1NT.ANU, Adrian 
IONESCU, Stellan CONSTAN- 
T1NESCU, Constantin 7.I.A- 
VOG, Radn CONSTANTI- 
NESCU, Mircea S. IONESCU, 
Gheorghe IEVA
Foto : Angliei Pasat, Ion Dumllru, 
Mlhal Andrecscu

,!■ l^a si mai striîis programul de Mtdmii. 
inga ură activitate didactică, stiintiîică 

Educativă de indeBra sarcinilor actele 
si de perspectivă ale dezvoltării socialiste, 

multilaterale a tării
Telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușcscu 

cu prilejul deschiderii noului an
ț. ■ ... -1?.. ■ ■ 'e . .

Dînd glas sentimentelor de profundă recunoștință pen
tru condițiile do studiu și viață create studențimii, pentru 
grijn permanentă pe care conducerea partidului, personal to
varășul Nicolae Ceaușcscu o acordă dezvoltării și perfecționă
rii ‘Invățămîntului de toate gradele, cadrele didactice și stu
denții din centrele universitare ale țării au adresat, cu 
prilejul deschiderii noului nn universitar, telegrame Comite
tului Central al Partidului Comunist Romfin, personal tovară
șului Nicolae Ccaușescu.

Alături de toți comuniștii, im- tărirc ți convingere de nestrămutat 
preună cu întregul nostru popor >P< -■ -----*•-
se spune între altele în tele
grama semnată de biroul consiliu
lui de conducere, de colectivul de 
cadre didactice, atudenți șl CTirs.inți 
ni Academiei „Ștefan Gheorghiu" 
din IIncurețiI — șlntem ferm ho- 
tftrlți să contribuim, cu toată price
perea și ’forța noasiră de muncă,. la 
traducerea in viată n hotfirlrllor 
Congresului al X-len șl ale Con
ferinței Naționale a partidului, la 
Integrarea tot. mal deplină a In- 
vățămintuiui superior in această 
vastă operă de construcție mate
rială, de formare a omului nou. 
Călăuziți de aceste înalte țeluri, 
vom lega și mal strins programul 
de Invățămini și întreaga noastră 
activitate didactică, științifică, e-

■ ducativă de" îndeplinirea sarcinilor 
actuale șl de perspectlv'i ale clpz-- 
volîării socialiste raultilateralo a 
țărH. Ne vom strădui să unim' in 
mod real șl Indisolubil in activita
tea noastră procesul de invățămlnt 
cu cercetarea științifica șl cu 
munca practică/ nemijlocită, a or
ganizațiilor de partid, a instituții
lor de stat, economice, culturale. 
O deosebită însemnătate in acest 
sens o prezintă cerința formulată 
do conducerea partidului, do diim- 

tovarășe Nicolae

universitar

nea voastră,’ _ ______ ______
Ccaușescu. de n Migura însușirea 
de către cadrele do partid și de 
stat a unor temeinice cunoștințe in 
domeniul științei'conducerii socie
tății socialiste. Vom depune !n con
tinuare o muncă permanentă de 
perfecționare și modernizare a pro
cesului instructlv-educatlv din A- 
cndemle fa scopul ridicării pregă- 

. Urii cadrelor de partid, de stat șl 
economico la nivelul Înaltelor exi
gențe ale actualei etape do dczvol- 

• i terg„Bj-țăril^noastre”, .

.......etice șl studenții Univer- 
slfățll din București — ne vom in
tensifica eforturile In vederea pre
gătirii și educării tineretului siu- 
uios la nivelul exigențelor pe care 
le reclamă epoca actuală, In spiri
tul 'principiilor dreptății și echită
ții socialiste, al formării prin mun
că și pentru muncă a tinerel gene
rații, al cunoașterii profunde a va
lorilor culturii,•științei șl tehnicii 
contemporane de către viitorii spe- 
clollșîl ol țării. Aniverslnd 23 de ani 
jîe In proclamarea Republicii, r.e 
angajăm solohri In fața conducerii 

■partidului, a dumneavoastră perso
nal. mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu, să muncim și să învă
țăm fără preget pentru n contribui, 
cu fot etanul șl forțele noastre, la 
înfăptuirea mărețelor obiective nle 
programului de edificare a societă
ți! socialiste multilateral dezvol
tate". •

„De aici,, din noua clădire a uni
versității caro astăzi străjuiește cu 
demnitate Brașovul — se sublinia
ză. Intre altele. In telegrame cadre
lor didactice și studenților Univer
sității din Brașov — vă făgăduim 
cu cele mal curate șl hotărlte sim
țăminte de respect că vom confir
ma marca încredere pe care șl-o 
pune partidul în noi. uimind cu ho

PROGRAMUL I

»,Ml Deschiderea emisiunii, Telex. 
8,03 Teleglob — lUnerar suedez. 
s.M O viață pentru o Idee : Nan

sen (II). ' ■ •
■ IS,OS Cura de limba franceză. Lec

ția a 11-a. Prezintă prof. dr. 
Paul Miclâu.

18,30 Comentariu la 49 de steme — 
Județul Alba.

10.80 Telcclnemaicaa pentru copil : 
„Anlcka merge la scoală”.

12.S3 Film documentar TV. : „Peș
tera rintulul”.

15.4'3 Telejurnal.
17,33 Deschiderea emisiunii 

după-amiază. Tlffl; 
timp in agrlcultuiă.

18.W Fotbal : 1 ’
fia — Universitatea 
(Meci retur In ..........
U.E.F.A.” (repriza I). Trans
misiune directă de la SoSa.

18.45 Tragerea Pronoexpres. 
Repriza a H-a a medului de 
fotbal Levslrl Spartak Soția — 
Universitatea Cluj. 
1011 de seri.

. ....... de
Tmp ți .ano- 

L^r_'.iura. .
Levskl Spartak So- 

Ciuj. 
In „Cupa

W.W Telejurnal a în cinstea ani
versarii republicii — Cronica 
marii întreceri.

sa,40 10 minute cu Interpreta de 
muzică populară Maria Mnrcu. 

SLM Film ' artistic : „Illroșima, 
dragostea mea”. Regla : Aialn 
Resnais. Cu : Emanuelle Rlva 
ST HJI Okatla.

32.13 Vedete ale muzicii ușoare : 
Davts Troy la Festivalul de 
la So pol.
„24 de ore”.
PROGRAMUL Ti

marii întreceri.

Romania In lume.
Agenda.
Arta plastlcâ — Expoziția de 
desene Theodor Paliady.

21,33 Searâ de balet — Fantezie 
coregrafică pe muzică de 

’ Bach. în program : a Coral

continuatorii tradițiilor înaintate 
ale invățămintelul tehnic superior 
din Romănla — se arată, intre al
tele, fa telegrama studenților șl ca
drelor didactice da, la IniUiuiul 
poliiehnlc din București — no an
gajăm să intensificăm eforturile 
pentru traducerea in viată In cel 
mal scurt timp a prețioaselor 
dumneavoastră indicații, să întărim 
legătura lnvățămJntuIut cu activi
tatea productivă șl cercetarea știin
țifică. să ridicăm lhvățămtatul po
litehnic din Gnpltală la nivelul 
exigențelor actuale, să InUmpinăm 
cea de-a XXV-a aniversare a pro
clamării Republicii cu rezultate lot 
mai valoroase te întreaga activitate 
didactică, științifică și educativă**. 

„Slntem adine recunoscători 
partidului șl statului nostru pentru 
condițiile create, fiind ferm ho- 
tarițl a nu precupeți nici un efort 
pentru traducerea In viață a obiec
tivelor clarvăzătoare pe care le-ațl 
pus în fața noastră te cadrul întil- 
nlrii cu activul de partid din Valea 
Jiului — se subliniază in telegrama 
corpului profesoral și studenților 
de la Instliutnl de mine din Petro
șani. Cadrele didactice, conștien
te do rolul șl locul pe care îl ocupă 
în viața serială a Văii Jiului, ișl vor 
înzeci eforturile pentru a se inte
gra strădaniilor ce se depun pen
tru dezvoltarea conștiinței socialis
te a oamenilor muncii ca o premisă 
principală pentru înfăptuirea in cele 
mai buna condiții a sarcinilor me
reu, sporite ce stau In fața Indus
triei noastre miniere. Ne angajăm 
ca flecare colectiv de cercetare din 
cadrul institutului să contribuie in 
noul an unlveraltâr la rezolvarea 
cel puțin a unei probleme tehnlco- 
economlce do mare actualitate pe 
care o Impun sporirea producției 
de cărbune, creșterea eficienței e- 
conomlce a activității miniere din 
Valea JiuluL Cadrele didactice și 
studenții Institutului de mine Lșl 
unesc glasurile lor. cu cele ale oa
menilor muncii din Valea Jiului, 
nle Întregului popor, exprimindu-șl 
totala lor adeziune față do politica 
Internă și'externă a partidului șl 
statului nostru, politica profund pă
trunsă de generoasele idol uma
niste șl spirit internaționalist, da 
înaltă responsabilitate față de uni
tatea țărilor socialiste, față de vli- 

iHjua- toruI omenirii"-

luriie .cutezătoare alo programului 
de dezvoltare a Romănlel te urmă
toarele decenii, noi, profesorii și 
studenții Academiei do studii eco
nomice, ne angajăm să lucrăm ast
fel Indi din facultățile noastre să 
lasă specialiști destoinici, in stare să 
rezolve problemele tot mul com
plexe pe care le ridică dinamica 
dezvoltare economică a României, 
oameni adevfirați, înzestrați cu 
calitățile morale și civice po care le 
cultivă partidul, promotori r.e- 
nbătuțl al politicii lui”.

..Colectivul de atudenți șl cadre 
didactice din Institutul de petrol 
din Ploiești, te 'frunte cu co
muniștii. asigură Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român și 
pa dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ccaușescu. că ne vom con
sacra întreaga energie șl putere 
de muncă înfăptuirii neabătute a 
politici! Interne șl externe n parti
dului. a holărirllor adoptate de 
.Conferința Națională, pentru ridi
carea la, un nivel superior a pre
gătirii noastre profesionale șl poli
tice, muncind cu dăruire si abne
gație pentru a do viață Istoricelor 
hotărirl. intlmplnlnd cu noi suc
cese aniversarea unul sfert de veac 
de In proclamarea Hepublicil So
cialiste România”.

„Cu sentimentul mîndrlel de a fi,

linia politică internă șl' internațio
nală a partidului. Vrem să vă 
Încredințăm că, alătin'l do mi
nunata noastră elasă; muncitoa
re ți țărănime cooperattuta, stu
denții șl cadrele didactice din 

iv se vor integra cu toată 
lor șl cu toată; inteligența 

crea loara idealului de progres și 
fericire al celor ce munce.sc. scop 
pențru care a luptat și luptă fără 
preget eroicul nostru partid".

„Ne nngaiăm să traducem în viață 
cu toată fertilitatea mărețul pro
gram odoptat de Congresul al X-lea 
șl Conferința Națională a Partidu
lui Comunist Român, pentru per
fecționarea șl modernizarea favfiță- 
mtatulul medical șl farmaceutic, 
îmbunătățirea pregătirii noastre 
politico-ldeologice, dezvoltarea con
științei socialiste in vederea crește
rii calității apărării sănătății oame
nilor muncii, contribuind astfel la 
realizarea edificiului societății co
muniste pe pămlnlul României" — 
se spune în telegrama adresată de 
Institutul de ■ medidn& și farmacie 
din București.

„în orice moment i 
simțim grija; partidul . . 
rea lui deplină fa noi —- se men
ționează în . telegrama corpului 
profesoral șl a studenților Acade
miei de studii economice din Bucu
rești. Cunoaștem eforturile care 
se fac pentru a ni se asigura 
condiții cit mnl bur.e de muncă și 
viață. Șl staiem plini de Încredere 
in rezultatele rodnice alo procesu
lui de transformare a școlii supe
rioare, pe liniile' gtadlrll dumnea
voastră clarvăzătoare șl generoase, 
intr-o Instituție cu adevărat mo
dernă, capabilă Bă-șl îndeplinească 
cu cinste rolul im 
revineîn

formație temeinică de specialitate și 
uri larg orizont de cultură și gln- 
dire marxist-IeninlBlă Bl să solu
ționăm corelarea cerințelor zilei de 
azi cu cele ale zilei de mllne, ti
nted seama de modificările rapide 
pe planul științei șl tehnicii, de 
faptul că elevii șl studenții de azi 
vor fi cetățenii sodctățll comunLste 
do mitee — subliniază cadrele di
dactice și studenții Instllutulul pe
dagogie și Institutului de subtegl- 
nerl din Pitești. în acest spirit, 
vă asigurăm, iubite tovarășe 
Ceaușcscu, că vom ridica pe o treap
tă superioară ofensiva perfecționă
rii in domeniul Invățămlnlulul, că 
prin programe concrete de acțiune 
vom organiza corespunzător activi
tatea pentru realizarea efectivă a 
măsurilor stabilite. Printr-o intensă 
angajare conștientă, însuflețită 
participare și înțelegere politică, 
prin folosirea rațională a potenția
lului didactic șl studențesc, prin 
încadrarea mal eficientă in acțiu
nile politico-educative Întreprinse 
de Comitelui județean Argeș al 
P.C.IL, ne angajăm să fdrmăm spe
cialiști multilateral pregătiți, cu 
dragoste de muncă, cu convingeri șl 
atitudini ferme, capabili să se tete- 

i producție, să promo- 
de zi cu zi

greze rapid fa 
vezo In viața < 
eticii comunisto de drep 
ch linte socială".

In sol major a Menuet șl 
Glgfi din Parilla nr. 1 a Arie 
a Siciliana.

21,33 Roman foileton : „Contele de 
Monte Cristo”, (neiuarea epi
sodului D.

O Mania grandorii : EXCELSIOR 
— s; 11.13; 13.33: 1S: i»j3; a,2®, 
GLORIA — 0; 11,13; 1U>; 18; 18,13; 
S3.M.
aRetntoarccrea Iu! Smrcouf —10;
13: 14; 18: 18,18. Romanța pentru 
o trompeta — zaja : CINEMATE
CA (sala Union).
a Program de desene animate 
pentru copil ; DOINA — 10.
o Itambl ........................  "■

a Drum ta iwnurobrâ : PATRIA
— 10; 1W: ÎS,S3; 18; S0.M, FLA
MURA - S; 11.15: 13,33: 18; 18,18;

’ «J4L LUCEAFĂRUL — 8: 11.18; 
13,35: is: 18.30: u.
a Aventurile tund prințese germa
ne la curtea Regelui Soare s FE
ROVIAR - 8; 11.18: 18,33: 16.45;
85.15; Z3.3®, MODERN — 3; 11.15: 
13J13: 18; 18.13: 5J.33.
a Misiunea sublocotenentului 81- 
pos I LUMINA — 3; 11.10; 13.M;
18: ia.13: î5,n.
a Agentul nr. 1 1 FESTIVAL — 9; 
11.15: l»,W; 18: 18.33; 21.
o Starea holnArealA : SALA PA
LATULUI.— 17,13 (scria de blțeia
— iSî); SSJS (seria de bilete — 
4234), FAVORIT — B.S3: 115.45; 13.15; 
13,45: 18.15; saja. SCALA — 8.43: 
11; 13.33; 18: 18.W: 21. BUCUREȘTI
- 8.2®: 11: 15.M: 18; 18J3; 21.
a Pcro șl prietenii săi — 9.33— 
13.13 In continuare. Program de 
filme documentare — M.15 : TIM
PURI NOI.
a Opiu] țl bila: CAPITOL — 9; 
11.15: 1X45: 18: 18J-3; 31.
a Un candidat la președtnile : 
CENTRAL — 10; ISJO: 13: 17,SJ; 
ÎJ, ME1X1DIA - S: 11,15: 13,35; 15; 
18 ja: 139.48.
a Sflnla Tereza șl diavolii s GRI- 
ViTA — 8: 11,15: 13,33: 18; 15.15: 
WJ®. VOLGA - 9: 11.15: 13.T3:
18.45: 18.15: 29,30. ARTA — 15.35; 
18; 23,15.
a Pentru că se Iubesc 5 - COTRO- 
CENI — 15.3): 13: M.15.
a Fata care vinde flori : AURO
RA — «40; 13: 15.15; 17.45 : 20.18. 
a Orizont abrupt » VICTORIA — 
I; 11.15: 13.30: 1S: 18^3: K,‘4J.
a Gentlemenii norocului : VITAN
- 13,13; 18: 29.13.

o Bambi i DOINA — It.IS: 13: 13; 
18,48; 18,43: 23,33, FLOREASCA - 
13,3®; ISt S3,13.
- Osceola î DACIA — I; 11,13; 
—io; io.lw; iv&v.
a Mesagerul I MIORIȚA — 9: 11,15; 
13.X2: 13,43; 18; M.W.
- Ăstâ-seari dansăm In familie i 
a Tora: Tora: Toraf : BUCEGI

--------------- " *; 12,33: 18;
11,29.----- 9 . --------_ )S; 

10; 15.30; 18;

a’ Cornul fle capră : RAHOVA — 
19,33; 18: 23.13
a Ferma din Arizona : UNIREA

a osceom > dacia 
13.2®: 18: 18.15: K3®.
a Mesagerul : MIORF. 
13,3®: 15,45; 18; ÎOJâ.
a Ăstl-seart dansăm in n 
MOȘILOR - 13.30: 17,43: 33.

15: 18,30. TOMIS - 0; 
a' Creierul : LIRA 
2®. 18. GIULEțiTI — 
29,30. ' '
a Cornul de 
18,33: J0: 23.15

— 18,39'; 19, FERENTARI — 13.30;

a A.R.LA. prezintă (la Ateneul 
Român). Concert extraordinar 
susținut de Filarmonica din Drca
da — M.
0 Opera Română : Borneo ți Ju- 

eta - 18.33.
a. Teatral Național ,.T. L. Cara- 
giale” (sala Comedia) : Dulcea pa
săre a tinereții — 29.
a Teatrul de comedie : CheT An
toine — M.
a Teatral „Țăndărică" (sala din 
sir. Academiei) : Cum a furat 
zmeul mingea — 17.
a Teatrul aatlric-murieal ..C. Tâ- 
nnse” (sala Savoy) : Revista are 
corintul — 10,33.
a Teatrul de revistă 91 comedie 
„Ion Vasllescu” : Clnd revolverele 
tac — MIM.
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Plecarea tovarășului P. E. Șelest
au participai : Vaslle

--'MW
■Executiv, al Prezidiului

SClNTElA — miercuri 4j octombrie 1972

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

1 ' ‘ / ■. 1

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central ol Partidului Comunist Bulgar, Con

siliului de Stat șl Consiliului de Miniștri nlc Republicii Populare Bulgaria, 
ni întregului popor bulgar și al nostru personal vă mulțumim cordial 
dumneavoastră șl,' prin, dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de'ÎMinișlri ale Repu
blicii Socialiste România, poporului frate român, pentru felicitările și 
urările cordiale transmise cu prilejul celei de-a 28-a aniversări a victo
riei revoluției socialiste In Bulgaria. ■ ■

Sîntem ferm convinși că prietenia frățească șl colaborarea strinsă din
tre Partidul Comunist Bulgar și Partidul Comunist Român, dintre Repu
blica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România, bazate pe 
principiile marxism-lenlnLsmului și internaționalismului socialist vor 
continua să se dezvolte neîncetat și In viitor spre binele popoarelor 
noastre, In Interesul comunității mondiale socialiste și al unității mișcă
rii comuniste.și muncitorești internaționale, al triumfului păcii șl socialis
mului In întreaga lume. ■

Folosim acest prilej pentru a vă ura din toată inima, dumneavoastră, 
dragi tovarăși, Partidului Comunist Român șl poporului frate român, noi 
și mari succese In opera de construire a socialismului In țara dumnea
voastră.

)'* ’ •.' >' * h , ■>
, Marți dimineața a părăsit, Capitala 
tovarășul P E. Șelest, membru al Bi
roului Politic nl C.C. al P.C.U.S.. vi
cepreședinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., care, la Invitația C.C. ■ 
al P.C.R-, ș!-â petrecut o parte din 
concediul de odihnă In țara noastră.

La plecare, pe ncrpportul Bănoasa, 
oaspetele a'foit salutat de tovarășii 1--------- --------
Gheorghe Rădulescu, membru al Co- ambasadei.

■p * .1
'miletului _____ ___________
Permanent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Teodor Marinescu, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție Ia C.C. dl 
P.C.1L, de activiști de pârtii

Au fost prezențl V.S. Tlkunov, În
sărcinat cu’afaceri” nd-lnierim .al 
U.R.S.S. la București, șl membri ni.

Miniștri 
al C.C.

cu afaceri* nd-lnterim ,al

Simpozion cu prilejul aniversării

TODOR JIVKOV
Prim-sccretâr

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
Președthfclc Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

STANCO TODOROV
Președintele 

Consiliului do Miniștri 
al Republica Populare Bulgaria

SOSIREA UNEI DELEGAȚII A COMITETULUI 
ORĂȘENESC CAIRO AL UNIUNII SOCIALISTE ARABE

Marți scara a sosit in Capitală o 
delegație a Comitetului orășenesc 
Cairo al Uniunii Socialista Arabe, 
condusă de Sayed Zakl. membru al 
Comitetului Central al Uniunii ‘So
cialiste Arabe, prini-secreSar al Co
mitetului orășenesc Cairo al Uniunii 
Socialiste Arabe, care va Ieco o vi
zită In țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopenl. sadeL 
oaspeții au fost Iniimplnați de

| d r : f

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri,-Ton Pățan, a primit, marți di
mineață, delegația economica luxem
burghez® condusă de Marcel Mort, 
ministrul economici naționale, turis
mului, transportului șl energiei

Gheorgho Cioară, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R,, 
prlm-secretar al Comitatului, ‘muni
cipal București al P.C.R., de activiști 
de partid, șl alte persoane oficiale.

Au fast prezenți Osman Aisal, 
ambasadorul Republicii Arabe Egipt 
la București, șl membri al , amba-

L (Agcrpres)

Participant!! ou elaborat un proiect 
de raport pentru O.N.U. In care slnt 
analizate pe larg problemele dezbă
tute In cadrul seminarului. Documen
tul cuprinde, de asemenea, o serie de 
recomandări privind dezvoltarea șl 
Îmbunătățirea studiului mortalității, 
posibilitățile integrării acțiunilor șl 
programelor desemnate a reduce 
mortalitatea, in cadrul politicii glo
bale a populației.

*
Firma austriac.) „Perkln-Elmcr" 

din Vlena prezintă, in cadrul unei 
expoziții deschise in Sala Palatului, 
aparatură tehnică modernă pentru 
diferite analize de laborator.

Specialiști al firmei fac, pentru cri 
interesați, demonsirații practice do 
prelucrare n dalelor obținute cu aju
torul calculatorului fabricat de aceas
tă firmă, In urma anallzcior probelor.

La deschiderea expoziției a partici
pat Mihnli Flore.'icu. ministrul indus- 

, țricl chimice, ingineri și tehnicieni, 
spedallșli din întreprinderi șl lnstl-

ii' i; .5

r ' FI S
La primire, care s-a desfășurat 

Intr-o atmosferă cordială, a partici
pat Constantin Sianciu, adjunct al 
minUtnilui comerțului, exterior.

: l’: 'r' ; ' t(Agcrpres)

La Ploiești, localitate unde In urmă 
eu 50 de an! a avut loc un eveni
ment memorabil In Istoria partidului 
nostru;— al doilea Congres al P.C.R; 
— s-au desfășurat marii lucrările u- 
nul simpozion organizat de Comite
tul județean Prahova al P.C.R.. Im- . 
preunfi cu Institutul do studii isto
rice și socidl-poliilce _ do pe Ungă 
C.C. al P.C.R. Despre Importanta 
creării Partidului Comunist Romftn. 
dot pre consolidarea organizatorică a 
partidului și despre activitatea retvo- 

■ 1-------y

luțlonară a comuniștilor prahoveni, In 
perioada care a urmat după crearea 
partidului, au vorbit- Ion Paraschlv, 
secretar al Comitetului Județean 
Prahova al P.C.R.. Florin. Tănăseșcu 
șl M. C. Stănescu. cercetători princi
pal! la Institutul de studii Istorice si 
sodal-polltlce, Ion,Șt Balcu. dlr. adj. 
la cabinetul județean de parfld, șl 
Iile loniță, șef de secția la comite
tul județean de partid.

la comite’

I’

Marți, dupft-amîază, a sosit In Ca
pitală o delegație economică guverna
mentală din Republica Zambia, con
dusă de John M. Mvranakaiwe, 
ministrul finanțelor. Din delegație fac 
parte Ackson J. Soko, ministrul co
merțului și Industriei, șl alte persoane 
oficiale.

Pi? aeroportul Oloponl delegația a 
fost lntlmplnată de Nicolae M. Nt- 
cotae, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior, șl de 
alțl membri al conducerii mlnistcru-

(Agerpres)

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

Marți, 3 octombrie 1972, Vaslle Gll- 
ga, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, a primit pe Robert Louis 
Rogers, ambasador extraordinar șl 
plenipotențiar al Canadei in Republi
ca Socialista România, !n legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor sale 
de acreditare.

■ h'taw'
EXPOZIȚIE DEDICATA

SĂRBĂTORIRII A 50 DE ANI 
DE LA CltllAItE.A UJLS^.

Cu prilejul sărbătoririi a 50 de ani 
de In crearea U.RS.S., întreprinde
rea de comerț exterior Mojdunnrod- 
nala Knlga din Moscova a deschis 
marți. In Sola Palatului, o expozi
ție specializată de cărți, publicații 
periodice, discuri, colecții filatelice, 
ziare, reproduceri de lucrări celebre.

La vernisajul expoziției au parti
cipat reprezentanți el instituțiilor . ■ ,, ,
culturalo din cele două țări, oameni lJ’e d0 cercetări din Capitală, 
de cultură. A fost de față V. S. TI- ’ 
kunov, Însărcinatul cu afaceri ad-ln- 
terim ni U.ll.S.S. la București.

*
La Mamaia nu luat Bflrșlt, mnrțl> 

lucrările primului seminar interre
gional cu tema „Analiza demografică 
a tendințelor șl nivelurilor mortali-? 
lății'", organizat de p.N.U. in colabo
rare cu Organizația Mondială a Să
nătății ’ și In cooperare cu guvernul 
■Republicii Socialiste’România, in ln- 
tlmpinarea anului mondial, al popu
lației- 197-1 - , ; - ir ;

. Timp de două săptămlnl, pa-tlcl- 
panțll lă această prestigioasă reuniu
ne — medici, demografi, statisticieni 
din 23 de țări — au luat în discuție 
vlnd factorii soeial-economld care 
■influențonză' mortalitatea’,- metodolo
gia de analizare a mortailtățiij ten
dințele de perspectivă' ale acesteia, 
precum șl principiile care stau la_ 
baza elaborării programelor do poli-' 
■Ucă demografică In domeniul morta
lității.

c 1

*
Marți s-a deschis la București 

Expoziția de seule de mină și aș- 
chiera organizată do Întreprinderea 
de comerț exterior din Budapesta 
„Ferunfon". Expoziția prezintă o 
gamă largă de scule : clești, chel, 
foarfeci de tablă, ferăslraie, precum 
șl .freze, alezoare, cuțite' de strung șt 
altele. ■ ’ . .

Expoziția rămîne deschisă pină In 
ziua de 6 octombrie.. -

*■ Marți seara,’ în sala Ateneului ro
mân, FUarmonlcsa din Dresda, care 
Întreprinde un turneu in țara noas
tră, in cadrul schimburilor culturale 
Intre România șl R. D. Germană, a 

din Zl de tari - au luat în discuție susținui un concert de gală,
probiemp deosebit de imjjortanlj? pri- Colectivul Filarmonicii din Dre&da, Științe Medicale. 
- . — □ dirijat de GQnlher Hervig, directorul La lucrări au

La concert _ .
Gllga, adjunct al .mlritatrulul afaceri
lor externe, Ion Jlnga, viccjsreșcdinic 
al Consiliului Culturii șl Educației 
Socialiste, un numeros public» >

Au fost de față dr. Hans Voss, 
ambasadorul R. D. Germane la Bucu
rești, șefi ’ de misiuni diplomatice, 
membri al corpului diplomatic.

Spectacolul s-a bucurat do un deo
sebit succes. ;

★ '
Muzeul de Artă al Republicii So

cialiste România găzduiește,Jhfcepind 
de marți, o ■ expoziției de pictură cla
sică olandeză, deschisă sub auspiciile' 
ConsHluiu! Culturii șl EdUCflțîei So
cialiste, In cadrul programului do 
schimburi culturale dintre România 
șl Olanda. '. ,

Int'tuia'.'i sugestiv '^Olandezul.la el 
acasă șl In lume", expoziția--lșl pro
pune să Ilustreze, prin ceku74 de 
capodopere ale unor maeștri751 școlii 
olandeze de pictură din -secolul ol 
17-lea, aspecte elocvente ale vieții 
sociale, economice și culturale din 
Olanda, în acea perioadă Istorică.

I-i vernisaj au participai Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al .Consiliului 
Culturii șl Educației Soc!allăie,Xl_„.

genanaî ăl acestei’instituții, a prezen
tai- in program : Poemul simfonic 
Don Juan de Richard Strauss, Con
certul pentru plan șl orchestră de 
Reiner Kunad — solist Gunther Kocz 
— șl Simfonia In do minor op. 63. 
de Brahma?

Culturii șl Educației Socialistei.func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, personalități ale 
vieții cultural-artlsiice din "Capitală, 
ziariști, un numeros public. > Au fost 
do față Pieter V. Pulman-Cramer, 
ambasadorul Olandei la Bitcurfcști, șl 
membri al ambasadei Erau,’da ase
menea, prezențl șefi de misiuni di
plomatice șl alțl membri al corpului 
diplomatic. :

Marți după-emlnză s-au .încheiat 
In Capitală lucrărRs celei de-a> III-a 
Conferințe naționale de hematologie, 
organizată do Uniunea SodeUțllor de
—-------- _j partldpat'.'apToaps

360 da medid do .diverse specialități 
— Interniști, pediatri, medld de la
borator, IransfuzlonlșU, hemotologi — 
din țară, precum șl reputnți’ specia
liști din străinătate.

ne, personalități ale 
l-artlstice dih’CapEală,

• SPORT* SPORT® SPORT © SPORT ® SPORT(Agcrpres)
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Brigada de reporteri a „Scînteii“ transmite din județul Olt
KjIj» -îovj.s >t> tal «wjr. oii f» s ( .
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Inlrind In Județul Olt pa șoseaua 
ce duce de la Craiova la Caracal, 
la primo Kxiperativă lntilnliâ in 
drum, cea din comuna Drăghlcenl, 
deși nu sc făcuse ora 7 dimineața, 
brigada lui Marin Volnen Începuse 
deja lucrul. Peste M do oameni, cu 
ajutorul a 5 remorci, transportau 
porumbul de pe o parcelă de 65 ha 
și eliberau terenul de coceni i>en- 
tru a putea fi'pregătit-șl Insămln- 
țnt cu griu. Alțl 60 de cooperatori 
lucrau la, recoltarea ultimelor can? 
ti tățl de sțrutturl.

Buna organizare a muncii, pre
ocuparea pentru folosirea Intensă a 
timpului este nota generală a ac
tivității lucrătorilor do pe ogoarele 
județului Olt. I.n Osica de Sus, co
mitatul de partid șl consiliul 'popu
lar comunal sprijină organizația desprijină organizația de 
partid din cooperativ,ă șl consiliul 
do conducere al acesteia pentru a 
s& asigura participarea Întregii for
țe a satului la muncile dmpuluL 
Simbătă, 30 septembrie, pesto G&9 
de cooperatori au lucrat la recolta
rea porumbului, ardeilor, sfeclei 
furajere și a porumbului destinat 
Inailozărlf. La punctele Berclca șl 
Birzn peste -100 de oameni au recol
tat porumbul de pe 40 ha. In 
ceeașl zl, cu 45 de căruța

nit ii ® e pe
transportat la baza de recepție șl 
in patule peste 100 tone porumb. 
Concomitent cu transportul pro
ducției, nici se tace șl repartizarea 
drepturilor In natură ale coopera
torilor, potrivit tarifelor calculate 

■ pe tona de produs.
Timpul Însorit do sîmbătă a zvln- 

tr.t terenul pcrmlțlr.d in multe locuri 
reluarea semănatului Pe inginerul 
șef al cooperativei agricole din 
Brlncovenl, tov. Vaslle lordache, 
l-am lntllnlt la punctul numit Hal
tă, undo se lucra la griu cu 4 semă
nători. „Acum nu mal putem pler- 

. de nici o clipă bună de lucru — 
ne-a spus interlocutorul. In mod 

' normal, In zona noastră, semănatul 
griului nr trebui să se încheie In 
jurul Iul 3—0 octombrie". Pînă In 
prezent s-au semănat 109 ha cu 
griu și secară, 800 ha cu orz, &9 ha 
cu rapîță și 69 ha cu masă verde.

Ca urmare a inițiativei șl măsuri
lor luate de comitetul județean da 
partid, dumlnle.1 1 octombrie, pe 
ogoarele ludețulul Olt s-a lucrat eu 
toate forțele. Au Ieșit la cimp 73 GOT 
de oameni dhr care 59 370 țfiranl l

industriale și instituții. Rezultatele 
muncii lor slut-.deosebit de truc-

p

OLIMPIADA DE ȘAH 
PE ECHIPE

r. .. . . - G; ,s '

După consumarea a 6 runde. în1 
clasamentul Olimpiadei masculini 
da șah de la ™ 

’pa 'l . . .  ____ ________ _____ _
do Ungaria (16.5 p). U.R.S.S.' 05.5 p)*

o »

LA UZINA DIN IAȘI

Dis-do-dimineajâ, Înainte de a se ridica ceața,'cooperatorii din Drâ- 
ghiceni au început transportul porumbului, din cîmp

tuoase. în 
s-au recoltat 
s-au eliberat __ __ __ ___
Floarea-soareJul a fost strinsă de po 
215 lui, sfecla de zahăr de pe 41 
ha, s-au cules 326 tone de legume, 
s-au Insllozat 705 tone furaje și 
s-au livrat la fondul central al sta
tului 1 339 torta porumb șl 433 tone 
floarea-soarelui. Printre unitățile 
cu cele mal bune rezultate se nu
mără cooperativele agricole din Ci- 
llenl, Izbicenl, Goslavăț, Tia Mare, 
Văda^tra, Rusăneștl, Jicni. Pieței, 
Doha. Grădinari șl multe altele. în 
aceeași, zi, la Întreprinderile agri
cole de stal s-a strins recolta do 
pe 339 ha cu porumb, 200 ha cu 
noarca-soarelul, s-au cules 239 tone 
legume, s-a eliberat terenul pe 350 
ha, s-au Insllozat 109 tone furaje șl 
s-au livrat 160 tone de floarea- 
soarelul.

Pe scurt, cttcva observații critice 
la adresa taelor care nici acum, ciad 
timpul s-a făcut frumos, nu Înțe
leg că flecare clipă pierdută la 
siriusul recoltei echivalează cu un 
minus de producție. Problema este

cooperativele agricole
870 ha cu porumb și 
de coceni 1100 ha.

Ulii U.1 glalHl JLB-fl IÎLBMU iy.gțlBtLLM-VgVH »

r.Staule agricole din , bazinul legu
micol Corabia au obținut produc
ții bune de roșii, ardei, gogoșarl, 
varză și altele. în unele coopera
tive din aceasta zonă am consta
tat Insă o insuficientă preocupare 
pentru Btririgcrea nelntirzlnta a 
produselor, din care cauză sa În
registrează mari pierderi. -în ziua 
da 30 septembrie, în jurul orei 11. 
pa drumurile din zona depozitului 
de legume Vișina al .C.L.F. Cora
bia. un număr mare de mașini um
blau forfota de la o cooperativă la 
alta, dar nici una nu transporta le
gume. Care este explicația 7 .„Mul
te din cele 13 cooperative agricole 
aflate In raza depozitului.nostru — 
ne spune tov. Const Toma, teh
nician cu producția la depozitul Vi
șina — ne-au solicitat mijloace de 
transport, dar nu au recoltat și sor
tat producția pentru livrare. Un e- 
xemplu. Aseară, președintele coope
rativei din .Vișina Veche no-a co
mandat 5 mașini pentru transpor
tul legumelor. Le-am asigurat, dar 
azi, plnâ ta ora 12, legumele nu 
erau recoltate șl aduse 1a căile de 
acces". Intr-adevăr, la cooperativa 
agricolă Vișinia Veche; legumele se 
recoltau abia clnd marinUe aștep
tau !a capul locului.

Pierderile 1a legume se datorcsc 
allt producătorilor, cit șl Intlrzieari- 
lor cu care acestea slnt preluate. 
La cooperativa agricolă Vișina Nouă

existau pe puțin 10—12 tone de ro- 
. țll șl ardei recoltate cu 5—6 zile

In urmă. De ce nu au fost livra-' 
te;? „De vină cate C.L.F. Corabia, 
care nu a trimis mijloace de trans
port, spunea lng!nerul-jef al coope
rativei agricole. Cornelia Bușe. Din 
cauza aceasta, plnă acum am fost 
nevolți să facem autoreeepțla pen
tru 83 tono do roșii“. Iată ce ne 
spune Insă Marin Oprea, achizi
tor din partea C.L.F. Corabia : „în- 
tr-adevăr, la roșii așa Blau lucru
rile. Dar pentru situația actuală 
vina o poartă cooperativa. Mașina 
a fost ale! tot timpul, dar n-a pre
luat marfa, deoarece n-a frai sor
tată". Este o totală lipsă de răs
pundere a celor chemați să sc o- 
cupo do valorificarea legumelor. 
Nu-1 <sle permis unui achizitor să 
hotărască singur soarta unor' pro
duse pentru care cooperativa a 
muncit, produse care sini aștepta
te la piață. Împreună cu condu
cerea cooperativei so putea găs! o 
soluție. De altfel s-a șl gărit. Nu
mai că acum, dnd se făcea sorta
tul, după atlta Intlrzlcre, sc arun
cau mari cantități, do legume care 
se depredaseră.

Ferma hr. 7 legumicolă LA.S. 
Sludlnn a obținut anul acetta pro
ducții mari de roșii și ardei. Dar 
pentru ceea ce s-a muncit o vară 
Întreagă se risipește acum din cau
za nereeoIUriJ la timp a legume
lor. După cum ne arată șeful fer
mei, tov. Ion Curtlman. pe cimp 
mai sini 509 tone de roșii șl 200 
tanc de ardei. Cu toate acestea, pa 
toate cele 160 ha cu legume de 
toamnă, la recoltat lucrau numai 
59 de oameni.

Unele neajunsuri' există și la 
recoltarea porumbului. Simbătă. In 
jurul orei 13. pe una din parce
lele cu porumb ale fermei nr. 7 Șo- 
plfllța ,a I.A.S. Piatra Olt, se aftau 
5 combine de recoltat porumb. Deși 
nu plouase de două zile șl timpul 
eră Inso-lt, nlc! una nu lucra. Teh- 
niclanul fermei, tov, Damlari Mor
cov. recunoștea că In ziua respec
tivă nici nu se încercase dacă se 
poate lucra sau nu.

în aceste zile, c.lnd lucrările se 
aglomerează ații; de mult, trebuie 
luate măsuri ca mașinile să fie fo
losite din plin. șă. ee lucreze Cu 
toate forțele din, zori șl plnă sea
ra ș! chiar șl noaptea.

Aurel PAPADlliC 
Ion TEODOR

s.
(1.11 
ft.
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FINALA „CUPE! DAVIS11
® Die K ăst ase, Ion Țiriac și coechipierii lor își continuă
pregătirile po arena „Progresul" @ Tonismonii nord- 
timericani, în frunte cu Stan Smith, sînt așteptați c^tazi 
la București © Și-au anunțat sosirea circa 3 000 de tu
riști străini și aproximativ 100 de ziariști ® Partidele 

urmează să fie transmise la radio și la teloviziuno

Această a 61 -a finală a „CupeJ Da
vis" — de care ne mai despart doar- ?

: lQrrilâiH-iHxscită; cum laane..'sei poa“ 
te"4mtata(aJ5 un Interes) m&'rdu'^ îlbta 
creștere, po măsură ce se aoronlo

■ ora începerii primei partide de sim
plu. Cu dteva zile în urmă anun
țam sosirea la Bucuroșii a „Satatle- 
rel de argint®, trofeu! suprem al 
competiției. Reîntors dlntr-un lung si 
prodigios • turneu peste Ocean, lila 
Nfljstase a reluat de teri pregătirile 
alături de neobositul Ion Tițiac. două 
nume de care se leagă multe șî În
dreptățite speranțe pentru „marea 
finală" de la 13—15 octombrie. Cei 
doi au ca sparlng-partener pe apre
ciatul sportiv cehoslovac Jan Kukal. 
Aștăzl slnt așteptați sâ sosească te- 
nlsmenll nord-ameriCanl. In frunte cu 
renumitul Stan Smith, cel mal In 

, formă jucător ăl echipei S.U.A
La arena „Progresul", constructori 

harnici șl prlcepuțl fag ultimele a- 
menajări terenurilor de Joc (in fond, 
terenuri ca șl noi), au sporit serios 
capacitatea tribunelor, la clrcn 6 000. 
mărind corespunzător numărul -căllo- 
de acces, au amptasat mal bine și 
au mărit, pe măsura solicitărilor, pa
vilionul presei. Puse la punct slnt șl 
celelalte Instalați! necesare transml- , 
terii, In direct, la radio șl ta tele
viziune, a desfășurării celor cinei 
partide • (patru do simplu șl una de 
dublu) ale meciului S.U.A.—Româ
nia. finaliste împreună pentru1 a treia 
oară In ultimii patru ani I

Ieri la amiază, In cadrul Uriel con/ ‘ 
ferințe de presă, organizata de con-, 
ducerea federației româna de, tenis.' 
s-a apreciat că actuala finală mon
dială a „Cupei Davls" este un e- 
veniment de maximă Importanță nu 
numai pentru sportul românesc 
(BucurcștJul găzduiește în nremleră 
o asemenea finală !)', ci șl pentru 
sportul, pentru tenisul european. Șl 
aceasta pentru că finala „Cupei Da
vis” se dispută din nou pe „bălrlnul 
continent" după o întrerupere de 33 
de ani (ultima finală In Europa a 
avut loc in 1937, la Londra — pe te- , 
renurile de la Wimbledon — Intre 
echipele Angliei șl S.U.A. : 1—4). In
teresul enorm pe caro meciul S.U.A.— 
România 11 reprezintă pentru întrea
ga lume a „sportului alb* gste subll-

V

nlat.de,faptul că aproximativ 3000 dc 
turiști străini șl-au anunțat special 
so&fâa H’-'BiichreșiJ, că se contează pe^ 
acrȘâjiăTcîî.’.a’peste 109 de ziariști 
(dirt S.U.A. Anglia. Franța. Iugosla
via, Belgia, Cehoslovacia. Italia, Po
lonia. Spania, Bulgaria, Ungaria ele.);

. că de pe acum și-au manifestat do
rința do a transmite finala pe „micul 
ecran® ielevlzlunile din Franța, Elve
ția. Ungaria, Cehoslovacia, Austria.

Aseară, agenția de presă „France 
Presse® a anuntat că Dennis Ralston, 
cfipltanul-nejucăior al echipei S.U.A., 
a comunicai ziariștilor francezi de 
specialitate numele celor patru mem
bri oi reprezentativei S.U.A. pantru 
meciul cit România. Ială-!e : Stan 
South, Eric von DlUen, Tom Gorman 
®> Harold Sala,mon. Eate, deocamda
tă, certă folosirea lui Smith la 
simplu șl a perechii Smith—Van 
Dilleri In proba de dublu. Asu
pra celui de-al doilea titular la sim
plu. Ralston se va pronunța la Bucu
roșii, In zlțfile următoare.

șl a perechii Smith—Van

*
J

____ ,____ _ __—ne 
șah de In Skoplje conduce echi-' 
Iugoslaviei cu 16 puncte, urmată 

do Ungaria (16.5 p). U.ll.S.S. C15.5 p).' 
Cehoslovacia (14.5 p). Spania (13,3 p).< 
Romănla șl R. F. a Germaniei (clic 
13 p). Bulgaria (12,5 p). Suedia (12 n). 
Argentina (11 p). S.U.A. (10 p (1). 
Olanda (9.3 p (1). Polonia (0,3 p), 
R. D. Germană (8 p)j Danemarca; 
(7.5 p). Elveția (7 p). In runda a 6-a. 
echipa noastră a pierdut cu 1.5—2,5 p 
la echipa Cehoslovaciei. Alte re-! 
zeitate : Iugoslavia—Spania 3—1, Ar-!

rparen 2—2. Ungarie—, 

î>as.-PoJonia'’'3^1;1 
2-1 (1).

*
La Skopije se desfășoară Congre

sul Biroului Federației internațio
nale de șah. Una din principalele 
problcmo Înscrise po ordinea de- zl 
a fost noul regulament al competi
țiilor pentru titlul mondial. în com
petiția candldațllor, numărul do vic
torii să decidă po dștlgătorul unul 
meci. Din faza sferturilor de finală 
Insă, învingător va fi acel jucător 
care totalizează minimum trei vic
torii. Numărul de victorii he-cesare 
va fi do patru In semifinale șl de 
dried In meciul final; dintre campio
nul mondial și șalimger. Pentru ca 
aceste meciuri să nu ®e prelun
gească la Infinit, pentru sferturi!® 
de finală este prevăzut un maximum
do 16 partide, iar pentru eemlfinale 
și finală, 20—24 de partide. !

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
o TENIS DE MASA — începlnd 

de astăzi, -Ump de trei zile, la Ankara 
sc desfășoară Întrecerile celei de-n 
9-a ediții a campionatelor balcanice 
de tenis do masă. Reprezentativele 
României au următoarea componen
ță : feminin — Marla Alexandru, 
Carmen Crișan, Eleonora Vlalcov șl 
Camelia Filtmon ; masculin —■ Șer- 
ban Doboșl, Aurei Ovanez șl Teodor 
Gheorghe. o BOX — La Sofia a înce
put Dlnnmoviada de box, competiție 
la care participă șl pugillșU de ta clu
bul Dina mo București, în prima gală, 
Remus Coztna (enteg. semimuscă) l-a 

•Întrecut ta puncte pe cehoslovacul 
Sllzlo, tar Gh. Ehe (categoria semi- 
mljlo-de) n dștlffnl la puncte meciul 
susținut cu Spliskl (Dynamo Berlin). 
O frumoasă impresie a lăsat Vaslle 
Antonlu (categoria semluțoarft), care 
l-a învins prin abandon In reprlz 
llî-o pa Warner (Dynamo Berlin). 
A. Moțam (alegoria cocoș) șl L 
Gyorfl (categoria mijlocie) au pier
dut la puncte in fața Iul Klshemet 
(Dozsa Budapesta) și, respectiv, Kir- 
knv (Levskl-Spartak Sofia), o CI
CLISM — Danezul Joern. care șe altă 
ta Ciudad do Mexico, a stabilit un nou

record al lumii In proba de 10 km 
cu timpul de 12" 317 32/1G9. Vechiul 

.record al amatorilor era de 
12'23” 60/1(10 șl aparținea compatri
otului său Morgens Frey. Reamin
tim că In sflrșitul săptamlnli tre
cute-, Jo-esm Lurtd a doborit șl recor
durile mondiale în probele de 4 km 
(4’45” 39/100) ți 3 km (6* 03” 31.'IOT). 
• TENIS — Turneul internaționtii 
masculin de tenta de ia • Albany 
(California) a fost rișUgot de tînă- 
rul american Jimmy Conriora; care, 
în finală, a dispus cu 6—2/ 7—6 de 
-compatriotul său Roscoe 'Tanner, 
o AUTOMOBILISM — Cea de-a 
16-a ediție a turului nutomobljtaiic 
al Europei, care începe slmbătă; mă- 
soară 12 047 km șl va dură 13 zile. 
Traseul n fost împărțit In-3- etape. 

---- Partlelpanțll vor trece prin "MUano, 
Iza a Grenoble, Barcelona, Llsâtjohă, Ve

neția, Skoplje, Sofia, București, 
Brașov, Budapesta, Bratislava, Pra- 
ga șl altele; La startuI'”Șbmpe- 
tlțlel vor fl prezente 43 de e- 
chlpnjc din Iugoslavia, Italia, Fran
ța, Olanda. Austria, Finlanda, Da- 
nemarca, S.U.A. șl RF. a . Ger
manici. <
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' Să înceteze represiunile 
■contra comuniștilor din Guatemala^-.

..FU fț

Foto : S. Cristian

vremeaPRODUSE NOI DIN MASE PLASTICE
IAȘT (Corespondentul „Sclntall", 

M. Corcari). An de an. Uzina da 
prelucrare a maselor plastice din 
lași pune la dispoziția numeroșilor 
să! beneficiari interni și externi o 
gamă tot mai largă de. produse din. 
mase plastice. Ea se află in conti
nuă dezvoltare. urmi nd ca'cină In 
1975 să-și dubleze producția actua
lă. Colectivul de muncă de aici, an
trenat in tniroccrea socialistă ce se 
desfășoară in cinstea celei de-a 
XXV-a aniversări o Ropubilcil. a

pătrat, covorul din PVC imprimat 
in diversă modele, profilele jaluzea 
șl profilele jgheab pentru con
ductori ele. O noutate de ultimă 
oră : granulele pentru piese auto. A- 
ceatea ®e realizează cn urmare a 
aplicării inovației oprtatorulu! An
drei Ursache; caro a conceput un 
granulator pentru laborator. în
locuind astfel unu! din Imoort. Din 
aceste granule s-au realizat plnâ 
acum peste 39 repere pentru echi
parea autocamioanelor șl autoîuris- .

reușit să-și 1 arte plinească planul de 
producție pe 9 luni la toți 'Indicato
rii. llvrtnd. totodată, pesta preve
deri; o producție marfă In valoare 
de peste 20 milioane Joi. Concomi
tent, nomenclatorul uzine! ieșene 
s-a Îmbogățit cu noi produse. Prin
tre acestea se numără granulele 
electrotehnice pentru mantale de 
protecție a cablurilor, care slnt foarte 
rezistente la temperaturi scăzuta 
(plnâ la minus 59 grade Celsius) șl r________________
suportă 180 kg/fo-ță pa centimetrul melo- .JOada-ÎW’.

Opinia publică din țara 
noastră a aflat cu indig- 
nare despre arestarea de 
către poliție a mal mul
tor conducători și mlll- 
tanțl de frunte ai Parti
dului Muncii din Guate
mala. Printre cel arestați 
se află secretarul general 
al Comitetului Central al 

1 P.M.G.. Bernardo Alva-
L rado Monzon. Această 
' măsură samavolnică face

Timpul probabil pentru zilele de 8, « 
î octombrie. In țari i Vreme schlm- 

ttoare, cu cer temporar noros. Vor 
cMoia ploi de scurtă •<!urată, mal ales In 
Jumătatea de nord-eat a tării. Vintul va 
prezenta Intensificări plnă la tare tn 
Moldova, Maramureș al Trarvillvania, la 
începutul intervalului. Apoi va slăbi 
treptat din Intensitate. Temperaturile 
minime vor fi cuprinsa între 0-10 grade, 
izolat mai' coborite In depresiunile din 
estul Transilvaniei^ Iar maximele vor 
oscila Intre 8-H grade. In zona de 
munte șl, izolat. In nordul extrem al 
țării, lapoviță șl ninsoare. Local ceață.

Iu! Jacobo Ărbenz, In 
1934, Guatemala s-a aflat 
sub conducerea unor gu- ,
verne militare dictata- amldemocratfcă 
riale, care, sfldlnd aspi
rațiile poporului, au men
ținut țara Intr-o adincă 
Înapoiere economică și 
au Instaurat o cruntă tc-

* roare. îndeosebi, după 
venirea la putere a gene
ralului Carlos Arana Oso- 

nua-Hua MIUUVVMUJ.-U tace rio, cercurile militare.- cu 
parte dlntr-un șir întreg sprijinul unui șir de or

ganizații -de extremă 
dreaptă, au desfășurat fă
țiș ofensiva de sugrumare 
a libertăților, freclnd chiar 
ta lichidarea fizică a u- 
nor persoane cu vederi 
progresiste. Toate acestea 
s-au aoldnl cu Înrăută
țirea situației maselor și 
cu accentuarea dependen-

i do persecuții antldemo-
1 erotice promovate de mai
l multă vreme de regimul
7 guatemalez In scopul de
1 a înăbuși lupta maselor 
i pentru libertate, democra- 
t lie șl progres.
J De la răsturnarea gu-

tel țârii față de mo
nopolurile străine.

Noul val de prigoana 
.  ---- ..—~â dezlăn

țuită de actualii guver
nanți guatemalezi, caro 
culminează acum cu a- 
reslarea tovarășului Ber
nardo Alvarado ’Monzon' 
și a altor conducători co
muniști, __ ____
Înăbușe creșterea nemul
țumirilor populare. Cercii-1 
rlle reacționare guatema
leze iși Îndreaptă din 
nou atacul asupra celor 
mal hotărlți luptători îm
potriva dictaturii, pentru 
libertate și democrație — 
comuniștii. Dar așa cum 
a arătat Istoria, acțiunile 
Îndreptate contra comu
niștilor. mlUtanți plini de 
abnegație pentru intere-

este menit sâ

mie vitale ale 1Lnaiiuni| 
lor, lovesc de fapt- In in- 
teresele tuturor forțelor 
progresiste, amenință ;.lj- 
bertâțlle democratice ale 
întregului popor.m ..

Exprimlndu-ș! calda so
lidaritate cu lupta. pt>- 
porulul din Guatemala 
pentru libertate, demo
crație și progres, comu
niștii, întreaga opinie 
publică din România 
condamnă cu ■ hotărire 
prigoana dezlănțuită de 
reacțiunea din acegață țarâ, 
iș! ridică ferm glasul . în 
apărarea vlctlmolor-’fero- 
rll, cerlnd eliberarea .ch
ior arestați șl Încetarea 
represiunilor contra mem
brilor Partidului Muncii 
și a tuturor forțelor,de
mocratice din Guatemala.
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LUCRĂRILE adunării generale â o.n.u.

mari și miciToate țările ■
sînt chemate să participe activ 
la întărirea păcii în lume

NEW. YORK 3 — Trimisul special 
Agerpres, Cornellu. Vied, transmite: 
Lucrările celei de-o 27-a sesiuni a 
Adunării, .Generale a O.N.U. rețlil, 
ta continuare, atenția prin dezbate
rile de politică generală din cadrul 
ședințelor plenare.

în discursul său, Okol Arifcpo, 
comisarul ‘pentru afaceri externe al 
Nigeriei, a evidențiat o serie de ten
dințe pozitive ta direcția îmbunătă
țirii situației In lume. Toate țările, 
mari și miel, Inclusiv țările ta curs 
de dezvoltare, a spim ei, trebuie să 
participe ta mod activ la Întărirea 
păcii și, șecurlțățll lumii șl la salv
gardarea intereselor tuturor popoa
relor. Pentru țările africane, a con
tinuat'.vorbitorul, îmbunătățirea si
tuației .internaționale ar fi mal în
semnată dacă dominația colonială șl 
rasistă din sudul Africii ar ti lichi
dată.

țin guvernului său ta materie. Apre
ciind că „situația In Orientul Apro
piat nu a devenit mai întunecată ta 
cursul ultimului an“, el n repetat 
punctul de vedere oficial Israellan, ■ 
potrivit căruia „impasul actual se 
dalorește inexistenței unor negocieri 
directe Intre părțile angajate in con- 
filct". ■

rt

ÎNTREVEDERE ÎMTRE 
MINISTRUL DE EXTERNE 

AL ROMÂNIEI 
Șl SECRETARUL GENERAL 

AL O.N.U.
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. Cornellu 
Mănoscu. șeful delegației țării noas
tre la cea de-a 27-a sesiune a Adu
nări! Generale a Organizației Națiu
nilor Unite, a avut o întrevedere cu 
secretarul general al O.N.U.. Kurt

Ministrul de externe al Albaniei, 
Ne-.il Nașe, a subliniat că escalada
rea războiului aerian împptrlva R. D 
Vietnam șl minarea porturilor aces
tei țări dovedesc Impasul politicii 
Statelor Unite In problema vietna
meză» Independența și libertatea, a 
spus el,- vor fl, In mod Inevitabil, 
Întronate ta această zonă, poporul 
vietnamez fllnr1 holărit .•ta-j! deter
mine propriul destin. Ministrul al
banez a salutat lupta împotriva co- . 
lonlallșmulul, lupta popoarelor din 
America Latină pentru apărarea In
dependenței lor naționale, precum și 
acțiunile (Arilor producătoare de pe
trol pentru promovarea Intereselor 
lor naționale. Recunoașterea rolului 
O.N.U>.1?nt șpul vorbilore^ta''renii- orgnnlzațiyi'ta îndeplinirea ie-

Waldheim.
Cu crest prilej, secretarul general 

al O.N.U. a adresat președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socialis
te România, Nleolae Ceaușeseu, un 
călduros mesaj de salut, urări de 
bine și de sănătate.

în cursul Întrevederii a fost efec
tuat un tur de orizont asupra situa
ției mondiale actuale și a fost exa
minat rolul O.N.U. In cadrul evolu
țiilor înregistrate ta relațiile Interna
tionale. în această privință, o fosl 
evidențiată necesitatea Intensificării 
eforturilor In vederea soorirll efica-

PARIS 3 (Agerprea). — Președin
tele Georges Pompidou a oferit, la 
Versailles, un dineu In cinstea Jul 
Edward Gierek, prim-secrelar ol C.C. 
al P.M.U.P.; aflat Intr-o vizită oficia
lă ta Franța. în toastul rostit.cu a- 
cciț prilej, șeful statului francez a 
relevat că. In prezent, se deschide 
perspectiva unei politici Înțelepte șl 
pașnice in Europa șl a apreciat că 
o mărturie a acestui fapt o va con
siliul conferința1 general-europeană 
pentru (securitate șl colaborare. în 
context, președintele a subliniat că 
„deosebirile de sisteme sociale nu 
trebuie să constituie un obstacol In 
relațiile dintre state : apartenența la 
diferite alianțe nu trebuie să ame
nințe securitatea continentului nos
tru ; diferitele grupări economice de 
care aparținem nu trebuie să împie
dice dezvoltarea relațiilor comercia
le. tehnice și științifice dintre state".

’ Referindu-se la relațiile franco- 
polone. președintele a apreciat că le
găturile economice bilaterale nu co
respund posibilităților celor două 
țări șl a arătat că dorește ca între
prinderi franceze să pprtțeipe tot mai 
activ la dezvoltarea Poloniei. în con
text. el â amintit faptul că. de clțlva 
ani. are loc un dialog sincer și rod- 
.nlc Intre cele două țări la nivelul pri
milor miniștri, miniștrilor șl funcțio
narilor superiori, dialog rare trebuie 
continuat. în domeniul economic so 
dezvoltă cu succes schimburile șl co
laborarea, caro au adus deja rczul-

d
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lato pozitive, dar.ele trebuie să se 
extindă ta perspectivă prin sprijinul, 
Instituțiilor de resort în cadrul vii
toarelor discuții, această problemă 
va putea fi analizată șl se va putea 
Înfăptui un prog-ea eonlinuu — a 
spus președintele Pompidou.

în cuvlnlul de răspuns. Edward 
Glerek a arătat că prietenia șl co
laborarea dintre Polonia și Franța 
capătă un nou conținut șl că ta mul
te domenii importante această co
laborare poate fi extinsă.

Europa șl. o dată cu ea. întreaga 
lume au trecut prin contltcle uriașe, 
care au lăsat o moștenire tragică ta 
memoria popoarelor, a spus E. Gle
rek. A sosit timpul pentru făurirea 
păcii ta lume, a 'unei păci trainice 
ș! generale, bazate pe respectarea 
drepturilor, suverane ale popoarelor, a 
integrității teritoriale și intarigibllită- 
țil granițelor, pe înțelegerea recipro
că șl o colaborare egală ta drepturi, 
adică pe principiile coexistenței paș
nice a statelor cu sisteme sociale di
ferite.

„în Răsărit șl in Apus au fosl adop
tate , botărirl 
convorblrllor

privind desfășurarea 
multllalerale pentru 

pregătirea și convocarea conferinței 
general-europene, a relevat E. Gic- 
rck. Trebuie să sperăm că ele vor fi 
rodnice. A sosit timpul să ne așezăm 
la masa conferinței europene, pentru 
a adopta principiile generale șl pro
gramul pentru taștaurarea In Europa 
a păcii, securității șl colaborării",

Încheierea Congresului
SINGURUL M

Al PROPRIILOR DECIZII1
- O DECLARAȚIE A PRE

ȘEDINTELUI VELASCO AL
VARADO

LBAA 3 (Agerpreș). — Sosit la

) ■
1M

LIMA 3 (Agerpreș). — Sosit la O- 
rellnna, in cadrul unei vizite între
prinse ta regiunea amazonlonă. pre
ședintele Republicii Peru. Velasco 
Alvarado, a declarat că „țara este 
astăzi singurul stăpln nl propriilor 
decizii", relatează agenția Prensn 
Latinii; Relevtad că, In trecut, orice 
hotărlre privind probleme Interne 
sau externe ale Republicii Peru 
„trebuiau luate cu avizul unei pu
teri străine",’ președintele Alvarado 
a arătat că, grație măsurilor adop
tate 'în ultimii patru nnl, au fast res
tabilite demnitatea' șl suveranitatea 
țării. în acest sens, ci a amintii con
fiscarea Industriei zahărului șl tre
cerea sub controlul statului a bunu
rilor aparțlnlnd puternicei companii 
americane ..International Petro
leum". Președintele peruan a denun
țat Jefuirea sistematică a bogățiilor 
naționale de către companiile străi
ne, rcaflrmlndu-șl hotărlrea de a ,sc- 
țloha, In continuare, pentru consoli
darea Independenței economico și 
politice a tlrll.

Partidului Socialist Elvețian
membru al Comitetului Director 
fost numit secretar național al P.S.E.

Comitetul Director al partidului a 
fost Însărcinat sâ lanseze, înaintea 
anului 1973, o inițiativă popular} ta 
problema reformei regimului fiuan- 

, , , , , r. , clar al Confederație! Elvețiene șl,apoi ,aleși cel 12 membri al Corni- paralei, o inițiativă În vederea sta-
tetulul Director șl cel 15 membri nl blllrll unul Impozit pe veniturile 
Comitetului Central,. Lucien Bassette, marl.

BERNA 3 (Agerpres). — In locali
tatea Interlaken s-au Încheiat lucră
rile Congresului Partidului Socialist 
Elvețian, caro l-a reale», fn unani
mitate, pe Arthur Schmid In funcția 
de președinte al partidului. Au fost

/

BERNA 3 (Agerpres). — Delegația 
Partidului Comunist Romăn, con
dusă de tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
care a participat la lucrările Con
gresului Partidului Socialist Elve
țian. a ovul, ta zilele de 2 șl 3/OC- - 
tombrlo a.c„ Intllnlrl șl discuții cu 
dr., Arthur Schmid, președintele 
P.S.E.., dr. Richard MUller, vicepre
ședinte al P.S.E.. Didier Wllcr. mem- , 
bru ai Comitetului Director al P.S.E., 
Lucien Rossetle. secretar național al 
P.S.E.. șl Rene Felber, membru ol 
CC. al P.S.E.

întrevederile s-au desfășurat In
tr-o atmosferă deschisă, de caldă 
cordialitate.

Delegația P.C.R. a vizitat obiec
tive economice nle căror conduceri 
manifestă interes față de dezvolta
rea colaborării ■ cu Republica Socia
listă România.

*Membrii-delegație! P.C.R. nu avut, 
de asemenea, o Intllnlre cu tovarășii 
Jean Vincent șl Andro Murei, mem
bri ai Biroului Politic șl al Secreta
riatului colectiv al Partidului Elvețian 
al Mundi. Roger Daflon. membru al 
Biroului Politic al P.E.M.. șl Nelly 
Wlky. membră a C.C. al P.E.M.

Intllnlrea s-a desfășurat» Intr-o 
ambianță de caldă prietenie tovără
șească.

fi B Q S S. S

nuare, reprezintă un pas pe calea a- 
firmărll depline a potențialului de 
rare dl.’Țpun Națiunile^ Unite,
' Ministrul de externe al Republicii 

Togo, Joachim Hunlcde, a menționat 
necesitatea adoptării unor măsuri 
menite să Înlăture dificultățile exis
tente ta legăturile comerclole ale ță
rilor ta curs de dezvoltare, datorate, 
Intre altele, fluctuației prețurilor la 
materiile prime.

Dlseursul ministrului de externe 
al Israelului, Abba Ebon, axat ta 
cen mal mare parte pe problemele 
privitoare la evoluția situației din 
Orientul Apropiat, a reafirmat pozi-

tarilor înscrise In Cartă. In asigura
rea păcii șl securității. In extinde
rea colaborării Intre toate statele lu
mii. De asemenea, a avut loc un 
schimb de vederi esuora oroblemelor 
Înscrise pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni a Adunării Generale. Dre- 
cum și In legătură cu aportul Romă- 
nlel la activitatea organizației mon
diale. ■ <

•ir
Reprezentantul permanent al Ro

mă nlei la. Națiunile Unite, ambasado
rul Ion Dntcu. a fost ales, marii, vi
cepreședinte al Comitetului Adunării 
Generale pentru problemele- politice 
șl de securitate (Comitetul nr 1).

----5---------—------

INTERESELE POPOARELOR CER

tâtensificarea eforturilor 
în vederea- dezarmării

© Solemnitatea schimbului instrumentelor de ratificare 
a unor acorduri sovieto-amerlcane

WASHINGTON 3 (Agerpres). — La 
3 octombrie. Andrei Gromlko, mi
nistrul afacerilor externe nl U.RJS.S., 
șl secretarul de stat nl S.U.A., Wil
liam Rogers, au efectuai, la Wa
shington, schimbul Instrumentelor 
de ratificare ale Tratatului dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. privind limitarea 
sistemelor de apărare antlrachelă șl 
schimbul înștiințărilor privind adop
tarea acordului provizoriu dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. referitor Ia unelo 
măsuri, In domeniul limitării arme
lor strategice ofensive, semnate la 
Moscova la 28 mal 1972, anunță a- 
gențla T.A.S.S.

La solemnitate a participat pre
ședintele S.U.A,., Richard Nlxon.

Lulnd cuvlnlul. Andrei Gromlko n 
relevat importanța tratatului și a- 
cordulul provizoriu semnate In 
Moscova de Leonid Brejnev șl Ri
chard Nlxon șl care Intră ta pre
zent In vigoare. „Potrivit Înțelege
rii realizate, Intre țările noastre vor, 
continua tratativele pentru adlnd- 
rea șl extinderea acordurilor privind

limitarea înarmărilor strategice, a 
spus Gromlko. Interesele popoarelor 
sovietic și american, interesele po
poarelor lumii cer ca eforturile in 
vederea limitării cursei înarmărilor 
să nu slăbească nici in..viitor’.

în continuare, președintele Nlxon 
a semnat documentul privind intra
rea in vigoare a tratatului sovieio- 
amerlcan cu privire la limitarea sis
temelor de apărare onllrachetă. 
„Acordurile semnate, a spus el. În
seamnă primul pas in direcția limi
tării poverii înarmărilor nucleare. 
Am’spus intențional „primul pas", 
a declarat Nlxon,. deoarece, cu țoale 
că acordurile au o mare însemnă
tate. continuă să existe numeroase 
rora ele nu se extind.. Tocmai de 
Eceea, noi trebuie să trecem de la 
acest prim pas, la un pas următor, 
clnd ne vom ocupo de toate tipurile 
de arme nucleare ofensive șl vom 
încerca să ajungem In o înțelegere 
și In acesrt domeniu".

tipuri "de arme hucleare_asupra că-

E]

flcord cultural între Româ
nia și R.P.D. Coreeana; M 
Phenian, a fost semnat un acord In
tre Ministerul Culturii al R.P.D. Co
reene și Consiliul Culturii șl Educa
ției Socialiste al Republicii Socia
liste România, privind schimburile 
culturale pe anii 1972—1973 intre 
cele două țâri. ,

Președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. N,kolal Podgornli, l-a 

.primit, marți, po primul ministru oi 

.Malayezlei, Tun Abdul Razak, .aflat 

.tatoroj ivizltă", oficială ta-îU.IJxSA. ilg 

.tavilațlavguvernului, isovîelip.^? Au 
fost examinate aspecte ale evoluției, 
relațiilor dintre Uniunea Sovietică, 
șl Malayczla. precum și probleme in
ternaționale actuale do Interes co
mun. ■ . , .

Un acord do colaborare Președintele Republicii 
între Uniunea centrală a cooperați- 7njr Mobutu Șese Seko, șl-a io
velor de consum dta Republica So- , . 
dalistă România șl Consiliul suprem

'■■'"’'M.'... p«-

semnat la

Șapțâmînqiul literar șl 

artistic „Les lettreș fran- 
țaises" CTeal Itt ttaipul Rezlsten- 
’ 1 de către scriitorii Elsa Triolet,

chelat vizita ta Uganda, unde a 
avui convorbiri cu președintele Idl 
Amin. Cel doi șefi de stul au exami
nat evoluția relațiilor bilaterale șl 
posibilitățile de reglementare a con
flictului dintre Uganda șl Tanzania.

Surse militare de la 
taf'de''"către scriitorii Elsa Triolet, SOHUa;au anunim câ ^P010 81,d' 
L.uls Aragon și Jean Paulhan.' a 
publicai marți .ultimul său .număr.

JAânunf"............ .
torlal

dalistă România șl Consiliul si. 
cooperatist din R.P. Polonă, pe o 
rioadă de’cinci ani, a fost 
Varșovia.

C.C. al P.C. din Chile

Președlntele Indiei, Varn" 
hngiri Venkata Girl, a sosit Intr-o 
vizită oficială la Lusaka, la Invita
ția președintelui Zambiei. Kenneth 
Kaunda,

Normalizarea relațiilor 
japono-chlneze va contrlbul nu 
numai ln apropierea Intre cele două, 

unul

1

popoare, d șl ;1« Instaurarea ___
cUrrial de stabilitate In Asia și Ia 
cauza păcii ' mondiale — u declarat 
Tnkeo Mlkl, vlceprim-mlnlslrul. Ja
poniei. .El a reafirmat hotărlrea gu
vernului japonez de a Înfăptui, cu 
Inlreago răspundere, prevederile 
Declarației comune japono-chlneze. ,

La Geneva 5-11 deschls’
cea de-a 12-n sesiune a Consiliului 
Națiunilor. Unite pentru comerț șl 
dezvoltare (U.N;C.T.A.D.),

Lucrările Conferinței pen
tru dezarmare a organiza
țiilor neguvernamentale, u 
care au participat delegații din E3t 
de țArl, au luai sflrșit ‘la Geneva.' 
Dezbaterile au foat consacrate 
examinării căilor: de activizare n 
opiniei publice mondiale față de 
problemele dezarmării. Conferința a

■ holărit să-și Intensifice eforturile.' 
pentru a determina opinia publică 
să exercite'presiuni asupra factori
lor responsabili spre a se realiza o 
dezarmare grabnică. ,

Secretarul general al C.C.
flIJk M’n .CehqslQwM... 
Gustai Hunk»il-n prlmiEtpc,,vicor 

. președintele Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene. ZAng Zun The!:, 
care se află intr-o vizită oficială la 
Praga. in fruntea unei delegații gu
vernamentale. în cadrul convorbiri
lor, - informează ‘ agenția C.T.K., nu 
fost abordate probleme privind ex
tinderea relațiilor de prietenie șl 
colaborare dintre R. S. Cehoslovacă 
șl R.P.D. Coreeană.

Reprezentantul guvernu
lui R. D. Germane, JoacWm 
Mltdnnk, a primit la Berlin pe 
GQnther Struve, reprezentant al Se
natului Berlinului occidental, pe 
care l-a Informat că guvernul R.D.G. 
Intenționează să accepte In birou
rile pentru probleme de vizite- și de 
călătorie din Berlinul occidental ce
reri- In vederea obținerii de ..adeve
rințe de Împuternicire pentru primi
rea -repetată de viză". Aceste adeve
rințe. potrivit relatării agenției 
A.D.N.. urmează să aibă o valabili
tate de 3 luni șl vor putea fi folo
site. la flecare nouă cerere, pentru 
mai-multe călătorii, ele ușurind și 
grăbind, astfel, procedura pentru 
deplasările cetățenilor din Berlinul 
occidental In R. D Germană» pre
cum șl ta capitala sa. orașul Berlin.

i»

i'

în R.F.G. campa
nia electorală crește 
In" Intensitate pe zi 
ce trece. Sc înmulțesc 
luArtte de poziție alo 
reprezentanților parii- ritâți 
dalor politice, și-au 
făcut apariția pri
mele afișe electorale, zentanți 
a , începui consfiiui- 
rea .listelor de candi- 
dațl.

Platformele electo- 
ile proprlu-zlse nu .
i fost incă date pu- 

. Ucitățil. ele trebuind 
să fie în prealabil a- 
doptate de congresele 
parțldelpr, progra
mate in luna octom
brie (P.S.D. - la 12 
>i 13. P.L.D. - ia 23. 
iar U.C.D. - între 9 
ji II). Profilul lor sa 
detașează însă cu cia- 
ritgte din declarațiile 
oficiale ale liderilor 
•politici.

Primele indicii con- 
firmă, ceea ce era de 
'dllfel de~ prevăzut, că 
opoziția se străduiește 
să impună drept prin
cipal „clmp de luptă" 
ixtlițlca internă, res
pectiv controversele

• economice. Aceasta Iși 
"găsește explicația In 
faptul că opoziția 
U.C.D./U.C..S. nu Ișl 
poate asuma in a- 
ccăstă campanie elec-' 
torală riscul unul atac

-frontal la adresa po- 
'Htlcii externe a au- 
cemulul Brandt— 
Sclisei intrudt — după

• decenii da Imobilism sl 
aliniere la pozlllfle. 
„războiului rece* prcc- 
ticate de 
U.C.D.

i"p-el,. t------  , ,conduse de cancelarul

Willy Brandt, afirmlnd 
tendințe raționale șl 
contribuind la destin
dere. întrunește ade
ziunea marii mafo- 

a populației 
vest-germane Dimpo
trivă. la unii repre- 

.1 ai opozi
ției, plnă mai ieri 
adversari înverșunați 
ai liniai adoptata In

stogului timp
ce opoziția manifesta 
in trecut iritare lată 
de politica externă a 
guvernului. In pre
zent liderul opoziției 
găsește dintr-o dată 
toiul ca fiind bun și 
just*.

Trebuie subliniat 
faptul că, prlnlr-o se
rie de luări de poziție,

turi din cele 
argi ale opiniei 

publice vest-germane 
șl de peste hotare, ca 
o contribuție pozitivă 
la înseninarea clima
tului politic îl norma
lizarea relațiilor inter
statale

Pe p'ur, ,„,v> u, 
P.S.D. intenționează 
luarea unor mfiruri e-

în Europa, 
plan intern, S _ J Sj H ta X

R. F. G.

r

poMtica
■

po'ltlca externă de CORESPONDENTA /‘«cf pentru asigu-
ffWCCTll, CQT€ S“ DUV Uîiel dSZINJltGri
cum slnt netmi;i «5 la cro-omlce stabile a
la calcul sentimentele ___________ țârii., arioartțreo tocu-
masel de alegători, se rilor de luȘUCu. ito-
observă tendința unei parea crederii nrețu-
cotituri, llefsrlndu-te P-S-D — și, de ase- rilor. Inițierea șf pe
la un in’crcla al li- menea. F.
derulul opoziției. Bar- pronunță pe plan ex- 
zel. cancelarul VF. * ' ■'
Brandt remarca acest '

tclor Germane, care 
numără aproape 7 mi- 

■ lioane de membri, 
și-a exprimat clar In 
aceste zile opțiunea 
pentru continuarea re
formelor inițiate de 
guvern. Și este, de a- 
semenea. semnificativ 
că P^S.D. a venit In 
întlmpinarea unor re
vendicări importante 
ale sindicatelor, fn- 
scrllndu-le ca puncte 
in programul său

La rlndul, «du,
P.L.D. se pronunță 
pentru continuarea re- 
forma'or . inițiate

’ . &

SANTIAGO DE CHILE 3 (Ager
pres). — La Santiago de Chile a luat 
sflrșlt Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Chile.

Lulnd cuvlnlul ta ședința de în
chidere, Mario Zamorano; membru 
ai Comisiei Politico a C.C. ol parti
dului, a relevați importanța partici
pării maselor la înfăptuirea politicii 
economice a guvernului Unității 
Populare. Creșterea producției șl re
partizarea justă a acesteia — a sub
liniat Zamorano — slnt obiective 
principale ta procesul transformări
lor economice șl socialo din Chile. 
El a arătat că muncitorii din între
prinderile de stat și lucrătorii agri
coli din cooperativele Înființate pe 
terenurile expropriate de la latifun
diari au adus o contribuție impor- 
(«m.ffi.rla„cr^ștArlea. avuție! naționale, 

totodată, roj 
Iul ce revine comitetelor pentru, a- 
provlzlonare șl prețuri, care duc o 
luptă energică împotriva speculei și 
a tentativelor de sabotaj Întreprin
se de cercurile reacționare.

yemenlle s-au retras din orașuIK da 
frontieră nord-yemenlt Kataha. ’6cu- mnâ-ft 'Lwn ' imvkfi 1 'nriln ; i ITTlO
miîe' arențiă M.ErN;”Thipole R.D.P. 
a Yemenului — au menționat sursele i 
cltate”^vair ocupai' poziții pe Inăițl- 
tailă’'caTe^Lrfijtaesc orașul. So preci
zează. de asemenea, că luptele din-' 
tre cele două părți au încetat aproa
pe In Întregime ta regiunile de 
frontieră, cu excepția unor Inciden
te Izolate care au avut loc luni 
seara.

iUingenfiâ France; Presșc Edl- ’ paf’urmă'cu'‘doiS‘ zîîo" 
__ ilul ultimului număr motivează —•-—- 
Încetarea apariției reviatel prin con' 
siderente de ordlm economic.
es JsîrSMa-lâ'fi;,rp.ni'â- ■ i . ■

Irlanda do Nord: O nouQ explozie 
In timpul recentelor incidente de la 

Bel Fa st

BERLIN 3 — Corespondentul 
nostru, Ștefan Deju, transmite: 
La 2 octombrie a avut .loc. In 
cadrul expoziției „llatlo-72“ do, 
la Leipzig-Markkleeberg, „Ziua 
Romăniei*. Expoziția româneas
că cuprinde machete, grafice fl 
fotografii privind realizdri in 
domeniul servirii populației.

„Ziua României" a fost mar
cată printr-o conferință de pre
să șl o Intllnlre iocdrâseaicd, 
la care .au participat fierberi 
Meyer, îodiilor al miniitrulul 
comarțulut ți aprovizionării al 
R. D. Germane, alte personali
tăți din: domeniul comerțului, 
reprezentanți al ministerelor da 
comerț interior din țâri socla- 
liite, precum ji specialiști din 
țara noastră,
l.'-. k l • ' ' : i- • 11

Premierul
Iugoslaviei

la Cairo
O

CAIRO 3 (Agerpres). — Președin
tele Consiliului Executiv Federal al 
Iugoslaviei. Gemal Bledlcl, a sosit 
marii la Cairo, talr-o vizită oficială 
de cinci zile. La sosire, premierul 
Iugoslav a fost Intlmplnat de Aziz 
Sedkl. președintele guvernului egip
tean. șl alte persoane oficiale.

In cursul vizitei — Informează a- 
gențla Tanlug — cei doi premieri 
vor avea convorbiri In legătură cu6 
problemele Internaționale actualei; 
precum șl cu privire Ia relațiile po
litico șl economice dintre cele două

DUPĂ CONVORBIRILE DE LA BEIRUT
șl la nivelul landuri
lor, oferă alegăto
rilor un program clar 
da acțiuni In Inle- 
resul celor mal largi 
masa muncitoare : 
lupta consecvente im- 
fio'rlra marelui ca
pital, o participare 
lărgită a celor ce 
muncesc la adoptarea 
hotărlrllor in între
prinderi șt In dome
niul general-econo
mic, o reformă demo
cratică a ițicdlâmln- 
tulul. o mai mare 
securitate socială, md- 
surl împotriva creș
terii prețurilor fi a 
chlrll'or. o reformă a 
impozitelor, egalita
tea femeii In profesia 
ți societate. îmbu
nătățirea legislației 
muncii, alte măsuri 
cu larg caracter de
mocrație.

Avlnd In vedere 
tendințele de polari
zare, In ultimul timp 
tot mal accentuate, 
fn jurul principalelor 
partide politice, în
fruntarea acerbă din- 

. '' ' de gu-
vemămlnl ji U.C.DJ 
U.C^.. și mai ales__
semnificația pe care o 
vor avea alegerile din 
19 noiembrie pentru 
viitoarea evoluție a 
politicii Interne și ex
terne vest-germane, 
observatorii politici 
din Bonn «Ini una
nimi In a aprecia ac
tuala campanie elec
torală ca eea mat im
portantă din Istoria l 
R.F.G. '

VasIIe CRISU 
y *;,'y ț -

BEIRUT 3 (Agerpres). — Președin
tele Libanului. Suleiman Frangleh, 
s-a Imita!! cu președintele Comitetu
lui Executiv ol Organizației pcnlru 
Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, 
și cu alți lideri palesțldcni.

Premierul libanez» Saeb Salam, care 
a participat, de asemenea, la convor
biri. a declarat că acestea uu fost im
portante șl utile, ele prilejuind o tre
cere ta revistă a relațiilor dintre cele 
două părți. „Nu vor exista' dispute 
Intre pale.slineni și libanezi, a spus 
premierul Saeb Snlum. Esențialul este 
ca rezistența să aibă întotdeauna ta 
vedere suveranitatea Libanului șl a

poporului său, talegrilatea sa terito
rială șl ca responsabilii libanezi să 
fie dispuși s.ă-l protejeze pc palestl- 
ncnl și sa sprijine drepturile lor le
gitime".

La rlndul său, Kamal Nasser, pur
tătorul de cuvint oficial al Comitetu
lui Executiv al O.E.P., a anunțat că 
rezistența palestlncană n adoptat o. 
scrie de măsuri „care trebuie să înlă
ture orice pretext pentru Israel do a 
comite noi atacuri împotriva Liba
nului". Ei o anunțat că „membrii 
mișcării de rezistență se vor retrage 
din satele șt orașele din sudul Liba
nului".

msabilil libanezi să

GUVERNAMENTAL
1'4. ' ■

Șl OBIECȚIILE
■ ’ OPOZIȚIEI

plan Intern în' ulti
mii trei ani. ca și In 
general a activității , 
începute alături de 
P.S.D. și care și-a vă
dit roadele Intr-o se
rie de domenii.

Platforma electo
ral a U.C.D./U.C.Ș., 
așa cum se -pretlgu- 
rează la ora actuală, 
din declarațiile lideri
lor partidului, nu 
aduce «oluții noi, 
concrete la proble
mele interne rămase 
desdhlse. Materiale e- tre partidele 
lectorale difuzate a- ' 
firmă câ un accent 
deosebit se va pune 

.pe revenirea lâ itablli- . 
lalea prețurilor șl pa 
„restabilirea ■ ordinii* 
In finanțele statuluL 
Pe plan extern, 
U.C.D./U.C.S., nu are 
o alternativă la poli
tica promovată de ac
tualul auvern.

f P.C German, care 
a hotărlt'ca In actua
lele a'egerl: si pre
zinte candidați pro- 

..ihu.uuu. ^.71,prii, afli lâ nivelul 
nă, Uniunea Sindica- circumscripțiilor.' cit- ■ ■ ’ț >, ?

iilor de muncă alo-

i
KEZIJLTAIELE REFERMUMBLUI DM DANEMARCA

PARIS 3 (Agerpres). — La trei luni 
după preluarea funcției de prlm-ml- 
nlslru al Franței Pierre Messmer a 
prezentat, marți, pentru prima dată 
In fața Adunării Naționale, progra
mul guvernului său. Deși alegcrllo 
generale vor avea loc in primăvara 
anului 1973, vorbitorul a precizat că 
acest program — care conține o serie 
de măsuri cu caracter economic șl so
cial—reprezintă, politica pe care In
tenționează să o urmeze In cursul 
anilor viitori.

Conslderlnd Insuficiente prevederile 
programului guvernamental, grupuri
le parlamentare nle partidelor comu
nist. socialist șl radical socialist, 
situate ta opoziție, nu depus o moți
une de cenzură,’ crltlclnd Îndeosebi 
„creșterea prețurilor șl refuzul de a 
se satisface revendicările esențiale 
ale diferitelor cafegorlf de oameni al, 
muncii", relevă agenția France 
Presses

Votul asupra acestei moțiuni de 
cenzură urmează să albă loc ta ter
men de 48 de orc do la depunerea sa.

COPENHAGA 3 (Agerpres). — La 
Copenhaga au fost anunțate rezulta
tele finale ale referendumului omi- 
prn aderării Danemarcei la Plata co
mună. desfășurat luni. Participarea 
a fost de 99.4 la sută din corpul 
electoral. Din aceștia. 1955 932 ale
gători 07 In sută) s-au pronunțat ta 
favoarea aderării. In timp, ce . 
1 121 IOd alegatori <32.8 la sută) au 
voiai Jmootrl vă.

Spre deosebire , de referendumul 
norvegian, ddrfăsiirat In urmă cu o 
siplâmlnâ șl soldat cu un rezultat 
negativ, consultarea daneză avea 
valoare obligatorie. Guvernul prezi
dat de Krag a semnat tratatul 
jda aderare In luna ianuorie o 
acestui an. Iar narlameniul l-a 
aurobaL luna, frecută. cu ’41 de vo
turi pentru șl 3,1 contra. Dar. întru- 
cîi malorltnloa obținută In forul 
legislativ nu a fost cea necesară, de 
oatru cincimi, guvernul a Tost ne
voii să apeleze la organizarea refe
rendumului.

DEMISIA PREMIERULUI

jlj

Marți, la 
deschidere

KRAG
sfirșltul discursului de 
a lucrărilor Folketlngu- 

lul, primul ministru- al Danemarcei,
Jens Otto Krag, șl-a anunțat dcml- 
sta din această funcție, tavocind 
„motive de ordin personal". în ace
eași zi," Krag șl-n prezentat demisia 
reginei; Margrethe a II-a și a reco
mandat Partidului Social-Democrat, 
de guvernămlnt, desemnarea lideru
lui sindical Anker Joergensen pen
tru funcția de prlm-minislru. Consi
liul Executiv al P.S.D. urmează să 
se pronunțe miercuri ta legătură cu 
alegerea făcută de fostul premier. 
Pentru moment, conducerea activi
tății politice curente a fost încre
dințată actualului ministru al aface
rilor externe, Knud Andersen.

P.L.D. — se mal departe a unor 
reforme cu caracter 
social Este semnifi
cativ faptul ci cea 
mal mar? centrali 
sindical'! ve't-nerma-

tern pentru continua
rea liniei realiste.de guvernele Brandt remarca acest’ rea liniei realiste.

- politica erM- lucru la ultlmo-țerHn- construcUo- de. plnă
guvernamc-tale M a fracțiuni' sortai- acum, care a foit
e de cancelarul democrate a Bunde- primită cu aprobare

,4
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